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Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της «EMC ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Α.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Επισημαίνεται ότι
τα αναρτηθέντα στον εταιρικό δικτυακό τόπο (Internet) συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη όλες τις σημαντικές και απαραίτητες
πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη
δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2017, καθώς και
για τις προοπτικές και τους στόχους για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα
αναρτηθέντα στον εταιρικό δικτυακό τόπο (Internet) συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν
γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων
Για την EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 986747
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεμβρίου 2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου
να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2017, καθώς και τις προοπτικές και
τους στόχους για τη χρήση 2018.
Στη χρήση 2017, η Διοίκηση της Εταιρείας συνέχισε την εφαρμογή του Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου της με στόχο τόσο την ομαλοποίηση των λειτουργικών και
οικονομικών θεμάτων όσο και την επέκταση του πεδίου των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της με παράλληλη αύξηση των εργασιών της.
Η Διοίκηση κατά τη διάρκεια της χρήσης κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου η
εταιρεία να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσει τις
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που παρουσιάστηκαν.
Πράγματι, η Διοίκηση με την εφαρμογή της στρατηγικής της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
την αναστροφή της πτωτικής πορείας των εργασιών και την οικονομική εξέλιξη της Εταιρείας,
της οποίας τα αποτελέσματα συνοψίζονται κατά τομέα ως εξής:
1. Οικονομικός Τομέας – Εταιρικά Αποτελέσματα
Ο κύριος όγκος της πελατείας προέρχεται από τις Ελληνικές Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές
Επιχειρήσεις όπως παρακάτω αναλύεται:
Το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών που δυνητικά είναι πιθανοί πελάτες δραστηριοποιούνται
στο λεκανοπέδιο της Αττικής και το υπόλοιπο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και
των υπολοίπων μεγάλων πόλεων της χώρας.
Η στρατηγική προσέγγισης της αγοράς και η ανάπτυξη των πωλήσεων συνοψίζεται στις
παρακάτω ενέργειες:


Προσεγγίσαμε τους κατασκευαστές, ιδίως της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη), και
συμμετείχαμε σε εκθέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενό μας με σκοπό την
δημιουργία της απαραίτητης πελατείας για τις υπηρεσίες του οργανισμού –
εργαστηρίου.
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Η απουσία ακόμα του ελεγκτικού μηχανισμού έχει δημιουργήσει σημαντικές στρεβλώσεις
στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, αφού δεν επιβάλλει στους
κατασκευαστές να εναρμονίσουν τα προϊόντα τους με τις οδηγίες της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να
διαθέτουν ελεύθερα τα προϊόντα τους στην αγορά χωρίς κυρώσεις.
Το 2017 είχαμε συνολικά δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και χαμηλής
τάσης (LVD) σε 53 προϊόντα, έναντι 55 προϊόντων το 2016, κινούμενη στα ίδια επίπεδα με το
2016.
Κατά το 2017 η EMC συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες των Ελληνικών
Οργανισμών που είναι μέλος (HELLAS LAB και HELLAS CERT).
2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Με δεδομένα τα ανωτέρω, ο κύκλος εργασιών το 2017 ανήλθε σε € 181.410,00 έναντι
€ 90.105,00 το 2016 σημαντικά αυξημένος κατά 101,33%. Το καθαρό αποτέλεσμα (ζημίες)
ανήλθε στο ποσό των € (118.686,67) το 2017 έναντι ζημιών ποσού € (197.706,73) του
έτους 2016.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της EMC για τη χρήση 2017 ήταν θετικές και ανήλθαν
στο ποσό των € 8.551,98 έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών ποσού
(€ 49.322,36) στη χρήση 2016.
Η χρήση του 2017 είναι η ενδέκατη χρήση κατά την οποία η EMC δημοσιεύει Οικονομικές
Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως
εξής:
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2017
-118.686,67
181.410,00

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

-98.686,67

Σύνολο εσόδων

181.410,58

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

-65,42%

31/12/2016
-197.706,73
90.105,00

-219,42%

-54,40%

-177.706,73

-159,17%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας.

111.642,71

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

-98.686,67
-3.395.117,71

2,91%

-177.706,73
-3.276.431,04

5,42%

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

Σελίδα 6 από 53

EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017

Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

-4.323,20
181.410,00

-2,38%

-82.113,65
90.105,00

-91,13%

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

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2017
333.994,39
335.914,40

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

1.920,01
335.914,40

0,99

0,01

31/12/2016
338.550,45
340.470,46

0,99

1.920,01
340.470,46

0,01

-0,91

-3.276.431,04
3.616.901,50

-0,91

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

-3.395.117,71
3.731.032,11

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

3.731.032,11
335.914,40

11,11

3.616.901,50
340.470,46

10,62

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

-3.395.117,71
335.914,40

-10,11

-3.276.431,04
340.470,46

-9,62

-1.768,28

-3.276.431,04
1.920,01

-1.706,47

338.550,45
3.474.645,90

0,10

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

-3.395.117,71
1.920,01

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

333.994,39
3.568.776,51

0,09

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

-3.234.782,12
333.994,39

-9,69

-3.136.095,45
338.550,45

-9,26

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων
Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων).
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3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Συμμετείχαμε σε συναντήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και του
Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) για την εκπόνηση των απαιτήσεων και τη σύνταξη του νέου
νόμου για τον έλεγχο της αγοράς αντίστοιχα.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Η ανάπτυξη του εργαστηρίου με νέο εξοπλισμό (συχνοεπιλεκτικό σύστημα) μας δίνει τη
δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέες μετρήσεις με ανάλογα έσοδα.
Το 2017 η εταιρεία ανάκτησε την διαπίστευση κατά ΕΝ 17020 και εκκρεμεί η ανάκτηση της
διαπίστευσης κατά ΕΝ 17025.
Το 2018, και με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, αναμένεται ανάπτυξη των εργασιών της
εταιρείας σε σχέση με τη χρήση 2017, ουσιαστική συμβολή της εταιρείας στον έλεγχο της
αγοράς και αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας για παροχή υπηρεσιών και
συνεργασίες με κρατικούς φορείς της Ελλάδος.
Η Διοίκηση της εταιρείας, πιστή στο όραμά της ότι η EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε θα πρέπει να
αναπτυχθεί σε μια εύρωστη οικονομικά εταιρεία, να είναι πρωτοπόρος με το αντικείμενο που
ασχολείται, να λειτουργεί με κοινωνικά κριτήρια απέναντι στην αγορά εξασφαλίζοντας
εργασιακή ειρήνη στο προσωπικό της και ικανοποιώντας τις προσδοκίες του μετόχου της,
προχώρησε παρά τις αντιξοότητες του έργου της, στην εφαρμογή του αναπτυξιακού
προγράμματος της.
Στρατηγική Προσέγγιση Πελατών
Όπως είναι γνωστό μέχρι πρότινος υπήρχε στην χώρα μας παντελής απουσία ενός
μηχανισμού ελέγχου της αγοράς με αποτέλεσμα, να μην έχει επιτευχθεί η εναρμόνιση της
Ελληνικής αγοράς σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Μετά από μια έρευνα αγοράς και κάτω από συντηρητικές εκτιμήσεις ο αριθμός των νέων
προϊόντων που παράγονται ή εισάγονται στη χώρα μας και χρειάζονται τη σήμανση CE (για
τις οδηγίες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, ασφάλειας και τερματικού τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού), ανέρχονται περίπου σε 8.000 περίπου ετησίως.
Επίσης με την απόκτηση σύγχρονου συχνοεπιλεκτικού συστήματος ανοίγεται ορίζοντας σε
μετρήσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας , και ότι άλλο χρησιμοποιεί ραδιοφάσμα.
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Το Δ.Σ της εταιρείας αντιλαμβανόμενο το γεγονός της έλλειψης του παραπάνω μηχανισμού,
αναγκάστηκε να ακολουθήσει μια στρατηγική προσέγγισης ασκώντας με αυτόν τον τρόπο
έμμεσο έλεγχο και κάνοντας τη δυνητική ζήτηση, υποχρεωτική.
Η εταιρεία προσπαθεί να αναπτυχθεί στην αγορά και όταν ενεργοποιηθεί ο ελεγκτικός
μηχανισμός θα καταστεί δυνατό με τη συμμετοχή μας να αυξήσουμε περαιτέρω τα έσοδά
της.
Β. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η στενότητα στη ρευστότητα της εταιρείας αντιμετωπίζεται με την έγκαιρη είσπραξη των
απαιτήσεων, την αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών και την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου (όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο). Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η
συνέχιση της χρηματοδότησης από τον μοναδικό Μέτοχο (ΕΑΒ ΑΕ) είναι πολύ σημαντική και
βρίσκεται σε μια διαρκή επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να βοηθήσει στην άρση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων δανείων
Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων δανείων δεν υπάρχει διότι η εταιρεία δεν έχει συνάψει καμία
σύμβαση δανεισμού.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος.
Το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
είναι μηδενικός.
Γ. Προβλεπόμενη πορεία
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Η Διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει κατ’ αρχήν στην ενεργή συμπαράσταση του μετόχου,
μία συμπαράσταση που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε διατηρώντας την θέση που μας
ανήκει στην Ελληνική αγορά και που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε αναπτυξιακή πορεία
με γερές βάσεις.
Η εταιρεία μας προβλέπεται να παρουσιάσει μία δυναμική σταθερής ανάπτυξης που με την
ενεργοποίηση και εφαρμογή του ελέγχου της αγοράς, και τις απαραίτητες επενδύσεις, θα
εξελιχθεί ικανοποιώντας τις προσδοκίες του Κράτους και του μετόχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς
προσβλέποντας στην δημιουργία μιας οικονομικά εύρωστης και κερδοφόρας εταιρείας.
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4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.
5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει.
6.Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία καθώς και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα
από την Ε.Α.Β. Α.Ε.
7.Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα που βρίσκεται στο Σχηματάρι στις εγκαταστάσεις της
μητρικής εταιρείας ΕΑΒ.
8. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα
Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά θέματα ή επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και
την ασφάλεια από την λειτουργία της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες
ενημέρωσης ή και συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από
αυτές τις ενέργειες είναι και η ανακύκλωση του χαρτιού που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Παράλληλα η Εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας,
αντικαθιστώντας παλαιότερο εξοπλισμό που αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της, με
νέα μηχανήματα και ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα κλιματισμού στους χώρους
εργασίας.
Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Θεωρεί ότι το ανθρώπινο
δυναμικό της αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό,
φροντίζοντας για τη συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για
προαγωγές και επαγγελματική σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα
αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζομένου της.
Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των
εργαζομένων της στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
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9.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2017 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν άλλα
σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού, για τα οποία θα έπρεπε να γίνει
κάποια αναφορά.
10. Οικονομικές Καταστάσεις
Στη συνέχεια παρατίθενται, ως αναπόσπαστο τμήμα της Έκθεσης προς τους μετόχους, οι
οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017.
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα κύριοι Μέτοχοι παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «EMC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «EMC ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ» (η
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις των
θεμάτων 2 και 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «EMC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ» 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,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και επίδικη απαίτηση ποσού € 192 χιλ., η οποία αφορά μέρος
συνολικά διεκδικούμενου ποσού € 312 χιλ. (πλέον προσαυξήσεων), για το οποίο έχει γίνει
προσφυγή της Εταιρείας στα διοικητικά δικαστήρια λόγω επιβολής ισόποσου προστίμου σε
αυτήν από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Για την εν λόγω επίδικη απαίτηση δεν έχει εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου μας και συνεπώς
δεν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισής της ως απαίτησης που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία και τα Δ.Π.Χ.Α. Λόγω του γεγονότος αυτού το κονδύλι της κατάστασης
οικονομικής θέσης «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» εμφανίζεται αυξημένο κατά
€ 192 χιλ., τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας εμφανίζονται βελτιωμένα κατά € 192 χιλ. και τα
αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων βελτιωμένα κατά € 192 χιλ.
2) Από τη συμφωνία που διενεργήσαμε μεταξύ του υπολοίπου της επιβεβαιωτικής
επιστολής ενός προμηθευτή και εκείνου που αναφέρεται στα βιβλία της Εταιρείας κατά την
31.12.2017 προέκυψε απόκλιση ποσού € 580 χιλ., η οποία δεν περιλαμβάνεται στους
λογαριασμούς των υποχρεώσεων της Εταιρείας, χωρίς να αναφέρεται στην επιστολή
αιτιολόγηση της εν λόγω απόκλισης. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να
αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για τη φύση της απόκλισης αυτής και συνεπώς
διατηρούμε επιφύλαξη για το τελικό ύψος των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στα
κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης «Προμηθευτές» και «Λοιπές Υποχρεώσεις»
κατά το ποσό των € 580 χιλ. και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα
ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
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3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού
€ 160 χιλ. για πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν καταλογιστούν
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο (σχετική σημείωση 23 των υφιστάμενων οικονομικών
καταστάσεων). Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με
την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
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 οικονομικών 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 οικονομικών
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 γνώμη με επιφύλαξη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 11 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην
οποία περιγράφεται το γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας καθίσταται αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 και ότι το
σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, κατά τη λήξη της
κλειόμενης χρήσεως, υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της
στοιχείων κατά το ποσό των € 3.235 χιλ., με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η
Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 11, οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με
τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν
τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
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 οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικές 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.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
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 οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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 σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
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
οικονομικές 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 οικονομικές
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

Σελίδα 14 από 53

EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017

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 οικονομικών 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 οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «EMC ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ» και
το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης
του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21361

Βασίλειος Ηρ. Βαρλάμης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10261

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ, Τ.Κ.10434-ΑΘΗΝΑ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111

Σελίδα 15 από 53

EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Περιουσιακά στοιχεία
Σημ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
6
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
7
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
8
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

9
10

Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

11

12
13
14

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων
(Σύνολο Παθητικού)

15
16

31.12.2017

31.12.2016

0,00
0,01
1.920,00

0,00
0,01
1.920,00

1.920,01

1.920,01

321.104,51
12.889,88

334.213,13
4.337,32

333.994,39

338.550,45

335.914,40

340.470,46

2.427.245,00
2.427.245,00
-5.822.362,71
-5.703.676,04
-3.395.117,71 -3.276.431,04

0,00
162.255,60
0,00

0,00
142.255,60
0,00

162.255,60

142.255,60

1.220.984,60
0,00
2.347.791,91
3.568.776,51

1.102.236,27
0,00
2.372.409,63
3.474.645,90

335.914,40

340.470,46

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

1.1.201731.12.2017

1.1.201631.12.2016

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό αποτέλεσμα (ζημία)

17α
18

181.410,00
185.733,20
-4.323,20

90.105,00
172.218,65
-82.113,65

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

17β
18
18
19

0,00
-33.227,14
-41.644,68
-18.803,16

21.536,52
-30.809,43
-38.614,48
-47.323,94

Λειτουργικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη χρήσεως προ
φόρων
Φόροι
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη περιόδου μετά
από φόρους (Α)
Κατανεμόμενα σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή -βασικά (σε ευρώ)
Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού
μετοχών
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων
Φόροι
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους

20
20

-97.998,18 -177.324,97
0,58
1,19
-689,07
-382,95
-688,49
-381,76
-98.686,67 -177.706,73
-20.000,00
-20.000,00
-118.686,67 -197.706,73
-118.686,67

-197.706,73

0,00

0,00

-118.686,67 -197.706,73
-118.686,67 -197.706,73
21

-1,4351

-2,3906

82.700

82.700

-97.998,18

-198.273,40

-97.998,18 -177.324,97
-98.686,67 -177.706,73
-20.000,00
-20.000,00
-118.686,67 -197.706,73

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα την 01.01.2016 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
2.427.245,00

Υπόλοιπο
εις νέον
Σύνολο
-5.505.969,31 -3.078.724,31

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 01.01.201631.12.2016
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2016

0,00
0,00
2.427.245,00

-197.706,73
-197.706,73
-197.706,73
-197.706,73
-5.703.676,04 -3.276.431,04

Υπόλοιπα την 01.01.2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
2.427.245,00

Υπόλοιπο
εις νέον
Σύνολο
-5.703.676,04 -3.276.431,04

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 01.01.201731.12.2017
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2017

0,00
0,00
2.427.245,00

-118.686,67
-118.686,67
-118.686,67
-118.686,67
-5.822.362,71 -3.395.117,71

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Εισπράξεις / (πληρωμές φόρων)
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
χρήσεως

1.1.201731.12.2017
261.291,26
-182.878,24
-69.171,97
-689,07

1.1.201631.12.2016
213.805,21
-119.166,44
-143.578,18
-382,95

8.551,98

-49.322,36

0,00
0,00
0,58

0,00
35.476,77
1,19

0,58

35.477,96

0,00

0,00

0,00

0,00

8.552,56

-13.844,40

4.337,32

18.181,72

12.889,88

4.337,32

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
1.1 Εισαγωγή
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). Η
τελευταία περίοδος για την οποία η Εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ήταν η χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και
τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
1.2. Η εταιρεία και η δραστηριότητα
Η
εταιρεία
«EMC
ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41648/01/Β/98/517 και ΑΡ.
ΓΕΜΗ 003154101000 και διακριτικό τίτλο «EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία»)
συστάθηκε με την υπ΄ αριθμό 30361/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Η ίδρυσή της
πραγματοποιήθηκε με την 22501/1998 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής
Παπαγεωργαντά Τσακάμη. Η άδεια σύστασης και η έγκριση του καταστατικού που δόθηκαν
με την προαναφερθείσα υπ΄ αριθμό 30361/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ αρ. 9124/30.11.1998.
Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός
τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του
Ν. 2190/1920 της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. η οποία συμμετέχει στο μετοχικό
της κεφάλαιο κατά 100%.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, σε
μισθωμένες εγκαταστάσεις στη Λεωφόρο Μεσογείων 2 – 4. Το εργαστήριο δοκιμών και
ελέγχων και οι οικονομικές υπηρεσίες της βρίσκονται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στο Νομό
Βοιωτίας, στο Δήμο Σχηματαρίου, στην περιοχή της Τανάγρας.
Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού ορίζεται σε πενήντα (50)
χρόνια.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση της
διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.
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Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι:
 Να παρέχει υπηρεσίες ως αρμόδιος και διακοινωμένος οργανισμός στην Ελλάδα για την
έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ή
και συμμόρφωσης στους κανόνες
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
 Να συστήσει και λειτουργήσει αρμόδιο και διακοινωμένο οργανισμό - φορέα καθώς και
διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων με σκοπό αφενός τον δειγματοληπτικό
έλεγχο και την πιστοποίηση των εισαγομένων προϊόντων (συσκευών, συστημάτων κλπ.)
και αφ’ ετέρου τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εγχωρίως κατασκευαζόμενων
προϊόντων (συσκευών, συστημάτων κ.λ.π.) αναφορικά με την τήρηση των προτύπων για
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή για το να τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας από
τις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και
πρακτική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.
 Να παρέχει υπηρεσίες στον Τομέα του ελέγχου μέσω εργαστηριακών δοκιμών και
πιστοποίησης των προϊόντων όσον αφορά την «ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα»
σύμφωνα με τις οδηγίες 89/336/ΕΟΚ, 99/5/ΕΚ, «την χαμηλή τάση» σύμφωνα με την
οδηγία 73/23/ΕΟΚ και τις απαιτήσεις άλλων οδηγιών «Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης»
και να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών όσον
αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χωρίς να
αντιβαίνει στις διατάξεις σχημάτων στα οποία αυτή εκουσίως ή υποχρεωτικά συμμετέχει.
 Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι συναφής ή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα
ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:
 να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην
Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες
καθορίζουν και τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.
 να συνεργάζεται με παρόμοιους φορείς.
1.3 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η εταιρεία βάσει του καταστατικού δύναται να διοικείται από 5 έως 9 μέλη.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.7.2005 εκλέχθηκε το 5μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είχε ως εξής:
Χαράλαμπος Πισιμίσης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Χρονόπουλος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Κυπαρισσίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Λώλος
Μέλος
Αντώνιος Μπιρμπιλής
Μέλος
Η σύνθεση του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε με τις από 6.4.2006 και
2.7.2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεσή του είχε ως εξής:
Χαράλαμπος Πισιμίσης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Παναγιώτης Παπαδάκης
Ιωάννης Λώλος
Ιωάννης Κυπαρισσίδης
Αντώνιος Μπιρμπιλής

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε μέχρι τις 20.7.2010 (τελικά παρατάθηκε έως
την 14.6.2011).
Με την από 14.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 15.6.2011
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε νέο Δ.Σ. ως κάτωθι:
Θεόδωρος Ρίζος
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Αργύριος Μπαριτάκης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Ρήγας
Μέλος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Λαδής
Μέλος του Δ.Σ.
Μιχάλης Τζιρίτας
Μέλος του Δ.Σ.
Η σύνθεση του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε με την από 02.04.2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:
Θεόδωρος Ρίζος
Αργύριος Μπαριτάκης
Παναγιώτης Αγερίδης
Παρασκευάς Μάλλιος
Μιχάλης Τζιρίτας

Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.

Με την από 27.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε εκ νέου η
σύνθεση του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:
Θεόδωρος Ρίζος
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Κατσαράκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Αγερίδης
Μέλος του Δ.Σ.
Παρασκευάς Μάλλιος
Μέλος του Δ.Σ.
Μιχάλης Τζιρίτας
Μέλος του Δ.Σ.
Με την από 10.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε εκ νέου η
σύνθεση του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:
Θεόδωρος Ρίζος
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Κατσαράκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Σταύρος Τσαβαρής
Μέλος του Δ.Σ.
Παρασκευάς Μάλλιος
Μέλος του Δ.Σ.
Μιχάλης Τζιρίτας
Μέλος του Δ.Σ.
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Τέλος, με την από 8.9.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 8.9.2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε νέο Δ.Σ. ως κάτωθι:
Σταύρος Τσαβαρής
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Μουλκιώτης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Χαράλαμπος Βαγγελάτος
Μέλος του Δ.Σ.
Βασίλειος Σωτηρόπουλος
Μέλος του Δ.Σ.
Μιχαήλ Παυλάκης
Μέλος του Δ.Σ.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
είναι αυτές που αναφέρονται στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με
αριθμό 169/14.9.2009. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της EMC ΑΕ της χρήσης 2017 που καλύπτουν την περίοδο από
1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 31η
Δεκεμβρίου 2005), έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις ερμηνείες τους που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τη μόνιμη επιτροπή Διερμηνειών που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση της Εταιρείας καθώς
επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό
των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού
υποκειμενικότητα ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιμήσεις
είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην σημείωση 3. Οι
εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση
της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
2.2 Καταστατικές οικονομικές καταστάσεις
Η EMC Α.Ε. τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις με βάση τον
Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω καταστατικές οικονομικές
καταστάσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες και αναμορφωμένες βάσει λογιστικών εγγραφών
προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α.
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2.3 Βάση της μετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΑ
Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 1
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα όσα περιγράφηκαν στη
σημείωση 2.1 (Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων). Η ημερομηνία
μετάβασης στα ΔΠΧΑ είναι η 1η Ιανουαρίου 2006. Η εταιρεία συνέταξε τον Ισολογισμό
έναρξης κατά την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να καταρτιστούν αυτές οι Οικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, η εταιρεία έχει εφαρμόσει όλες τις υποχρεωτικές και
μερικές από τις προαιρετικές εξαιρέσεις για αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ.
Εξαιρέσεις από πλήρη αναδρομική εφαρμογή που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία
Παροχές προσωπικού:
Η Eταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη / ζημιές
αναφορικά με την αναλογιστική πρόβλεψη για παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία
κατά την 1η Ιανουαρίου 2006.
2.4 Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί
και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια
της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
 ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον
λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε
μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία.
 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»: Η
τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχή σε οντότητες που έχει
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για
μεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και
τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
9 και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 9
αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά
το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ
9 καθιερώνει επίσης μία νέα προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές
και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Με βάση την
εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρμογή του, δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο
του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων από όλες τις συμβάσεις με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα
για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής
τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο
που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Με βάση την
εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 15 κατά την πρώτη εφαρμογή του, δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και
αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι
εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των
συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
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ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση
παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά
με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε
παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγει μία εξαίρεση όσον
αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις
όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών
υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ε.Ε.
ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή
από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση.
Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να
αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να
τεκμηριωθεί. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η διερμηνεία
παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η διερμηνεία
έχει εφαρμογή όταν μια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για
συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ε.Ε.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας
εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019): Η διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και
επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει
αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23
έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν
υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημίας, της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και
φορολογικές ζημίες και τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ε.Ε.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019): Η τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να
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προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα, όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ε.Ε.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 - 2016)
Η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τις βασικές αλλαγές σε ένα ΔΛΠ.
 ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση
παρέχει διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων
κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν
την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 – 2017)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.
 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία
οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη
δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
 ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία
οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
 ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα
λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον
ίδιο τρόπο.
 ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα
χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την
ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση για
την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.

Σελίδα 27 από 53

EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017

2.5 Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η Μητρική έχει τη δυνατότητα να ασκεί τη
διοίκηση και τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, είτε μέσω της κατοχής εκ μέρους της Μητρικής
(περισσότερων των μισών) δικαιωμάτων ψήφου είτε μέσω της εξάρτησης της θυγατρικής
από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων
ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά το χρόνο σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η Μητρική ασκεί τον
έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την
ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για
την ενοποίηση των θυγατρικών είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης μιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών
τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της
ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στη συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα
περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων άυλων περιουσιακών στοιχείων), υποχρεώσεις
και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά
την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Η διαφορά
του κόστους απόκτησης πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων
που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν,
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από την
εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα
αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές - διεταιρικά υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από
συναλλαγές μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.
Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές, διαγράφονται στο βαθμό που δεν υπάρχει ένδειξη
απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές της Εταιρείας
έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον
Όμιλο. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής, η Εταιρεία εμφανίζεται στο κόστος
απόκτησής της μείον τις προβλέψεις απομείωσης της αξίας της.
2.6 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
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2.7 Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται με βάση το κύριο
νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό
νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις
ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των χρηματοοικονομικών στοιχείων
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, διαγράφονται στα αποτελέσματα.
2.8 Ενσώματα πάγια
Η Εταιρεία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1, επέλεξε μόνο κατά την ημερομηνία
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α, να αναπροσαρμόσει τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, στην
εύλογη αξία τους και χρησιμοποίησε την αξία αυτή ως θεωρητική αξία κτήσης τους κατά την
ημερομηνία μετάβασης. Η αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων διενεργήθηκε με αναγνωρισμένες τεχνικές αποτίμησης προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι οι αναπροσαρμοσμένες αξίες αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς
κατά την ημερομηνία μετάβασης.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τους (μετάβασης), τα ενσώματα πάγια
απεικονίζονται στις εύλογες αξίες τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν
απομείωση της αξίας τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε προσαύξηση της λογιστικής αξίας των
ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά
οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των
άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Μηχανήματα, Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Φορητά Μηχανήματα, Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
Μηχανές Γραφείου και Λοιπός Εξοπλισμός
Έπιπλα, Σκεύη, Μέσα Αποθήκευσης και Μεταφοράς

6-9
6-9
3-4
5-9
5-9

έτη
έτη
έτη
έτη
έτη
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Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
2.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό:
Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογιστικών προγραμμάτων. Το κόστος
των αδειών για τη χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και
ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής τους.
2.10 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά
στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση
κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με
προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία
μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την
οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία
απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη
αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της
ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη
αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε
προηγούμενες χρήσεις.
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το
αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.
2.11 Κρατικές επιχορηγήσεις
Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν
έσοδα επομένων περιόδων. Μετά πιστώνονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της
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ωφέλιμης ζωής των παγίων που αναφέρονται σε άμεση σχέση με τις αποσβέσεις του
συγκεκριμένου παγίου.
2.12 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου,
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό
της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα.
Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εισπρακτέα από τους
πελάτες.
Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, όπως πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση
ή αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το
ποσό της πρόβλεψης 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.
2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και
χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις.
2.14 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την
έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 2.427.245 και
διαιρείται σε 82.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Κάτοχος των
μετοχών αυτών είναι η ΕΑΒ Α.Ε.
2.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές (όταν υφίσταται προσωπικό με σχέση μισθωτής εργασίας)
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
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(β) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης (όταν υφίσταται προσωπικό με σχέση μισθωτής
εργασίας)
Η εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά
χρηματοδοτούνται μέσω πληρωμών σε συνταξιοδοτικά ταμεία. Οι πληρωμές καθορίζονται
από την Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς των ταμείων. Η εταιρεία έχει τόσο
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του
οποίου η εταιρεία πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο
δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους εργαζομένους τις
παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούμενες χρονικές
περιόδους.
Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά
ταμεία του δημοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφ όσον
έχει πληρώσει τις εισφορές της. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν
οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε
περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός με νέες
οφειλές.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει
ένα συγκεκριμένο ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν
συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η
ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την
εύλογη αξία των ενεργητικών στοιχείων του προγράμματος τις μεταβολές που προκύπτουν
από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με
τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με
προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το
επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν διάρκεια
περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και οι
ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις υποθέσεις
της αναλογιστικής μελέτης και υπερβαίνουν το 10% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
του προγράμματος ή το 10% της υποχρέωσης καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται στα
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα
αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται
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από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο
ωρίμανσης.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης (όταν υφίσταται προσωπικό με σχέση μισθωτής
εργασίας)
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν
πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με
αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται,
είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές
πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις
παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα
αξία τους.
(δ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα (όταν υφίσταται προσωπικό με σχέση μισθωτής
εργασίας)
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά από τους
κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Μετάλλου). Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μισθού του στο ταμείο και τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το
συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών
στους εργαζόμενους και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νόμιμη ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο
προσωπικό της.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως και (δ) δεν συντρέχουν στην κλειόμενη χρήση καθώς
η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό, εντός του 2017, με σχέση μισθωτής εργασίας αλλά
χρησιμοποίησε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που της παρείχε η μητρική εταιρεία ΕΑΒ
(έναντι σχετικής αμοιβής) αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που συνεισφέρουν στην
παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους πελάτες της.
2.16 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά,
αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για
τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
2.17 Προβλέψεις
Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις
γίνονται όταν η Εταιρεία έχει νομικές συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις
του παρελθόντος, ή είναι πιθανόν να χρειαστούν μελλοντικές εκροές για τη διευθέτηση
αυτών των υποχρεώσεων και οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να υπολογισθούν με σχετική
ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω τερματισμού
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συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων.
Προβλέψεις για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημιές δε μπορεί να γίνουν. Όταν
υπάρχουν πολλές παρόμοιες υποχρεώσεις η πιθανότητα να χρειαστεί μελλοντική εκροή για τη
διευθέτησή τους υπολογίζεται εξετάζοντας την ομάδα των υποχρεώσεων σαν σύνολο.
Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα και αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με μια συγκεκριμένη
υποχρέωση σε μια συγκεκριμένη ομάδα υποχρεώσεων είναι σχετικά μικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη
δαπάνη που θα χρειαστεί για τη διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται
αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς επίσης
και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση.
2.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα
έσοδα καταχωρούνται, όταν υπάρχει η πιθανότητα ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη να
εισρεύσουν στην Εταιρεία και αυτά τα οφέλη μπορεί να αποτιμηθούν βάσιμα. Τα έσοδα
αναγνωρίζονται ως ακολούθως:

(α) Πωλήσεις αγαθών στη χονδρική αγορά
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους
κινδύνους που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας
σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το χρόνο και με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και
κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.
(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
(ε) Έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης
Τα έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης λογίζονται με βάση την αυτοτέλεια των λογιστικών
περιόδων, σύμφωνα με το ουσιαστικό μέρος των σχετικών συμβάσεων.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας
σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
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2.19 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
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 μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης της
μίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της
υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση
αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και
της διάρκειας μίσθωσής τους.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για
λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή)
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
2.20 Διανομή μερισμάτων
Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή
εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
3.Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Δεν υπήρξαν αλλαγές ή υιοθέτηση νέων λογιστικών πολιτικών κατά την διάρκεια της χρήσης
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. Ακολουθήθηκαν οι λογιστικές πολιτικές της
προηγούμενης χρήσης 2016.
3.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η Διοίκησή της
προβαίνει σε εκτιμήσεις παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται από τη Διοίκηση περιοδικά προκειμένου να
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες
κινδύνους. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα,
η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων
τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
i) Αποτίμηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Η EMC AE αποτιμά τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στο ιστορικό κόστος.

Σελίδα 35 από 53

EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017

ii) Αρνητικά αποτελέσματα και λειτουργικές ταμιακές ροές
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η
Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσει
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2017 η Εταιρεία εμφανίζει αρνητικά
αποτελέσματα τόσο για τη χρήση 2017 όσο και για τη χρήση 2016, ενώ οι λειτουργικές
ταμιακές ροές ήταν θετικές για τη χρήση 2017 κατά ποσό € 8.551,98 και αρνητικές για τη
χρήση 2016 κατά ποσό (€ 49.322,36).
Οι απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας πόροι, καλύπτονται κυρίως από
τη μητρική εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ.
Στην κατωτέρω παράγραφο 11 γίνεται εκτενής αναφορά στις απαραίτητες ενέργειες που θα
ληφθούν εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, σε συνέχεια των προσπαθειών των
προηγούμενων χρήσεων, με σκοπό την εύρεση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και
επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της
αγοράς.
iii) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν.
Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης
καθώς και από την εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των
πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο
κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός
αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
iv) Φόροι εισοδήματος
Η εταιρεία έχει κάνει προβλέψεις για υποχρεώσεις από αναμενόμενους φόρους εισοδήματος
από έλεγχο. Οι διαφορές που προκύπτουν μετά από φορολογικό έλεγχο βαρύνουν το φόρο
εισοδήματος της χρήσης στην οποία οι φόροι αυτοί βεβαιώνονται.
v) Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Εξαιτίας των αρνητικών ταμιακών λειτουργικών ροών και αποτελεσμάτων δεν έχει
αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση γιατί
εκτιμάται ότι στο χρόνο που θα προκύψουν καταβλητέες φορολογικές υποχρεώσεις θα
συμψηφιστούν με αντίστοιχες αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημιές. Αντίστοιχα, δεν
αναγνωρίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις καμία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση γιατί
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δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για αναστροφή των ζημιογόνων αποτελεσμάτων στην επόμενη
πενταετία.
4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές
σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. Η
διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια και οι συναλλαγές της
διεξάγονται σε Ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των αγορών της Εταιρείας γίνεται από την
εγχώρια αγορά γεγονός που μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό κίνδυνο.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο
μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Το
μοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται
µόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη και εφόσον
ο τελευταίος παρέχει στην Εταιρεία αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης. Τέλος, αναφέρεται
ότι στην περίπτωση που τελικά κάποιος πελάτης χαρακτηριστεί ως επισφαλής καταχωρείται
σχετική πρόβλεψη στα βιβλία της Εταιρείας.
31/12/2017
31/12/2016
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά
ισοδύναμα

12.889,88

4.337,32

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

321.104,51

334.213,13

333.994,39

338.550,45

Σύνολο

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η δεδομένη στενότητα στη ρευστότητα της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση η αδυναμία
ανταπόκρισής της σε άμεσες υποχρεώσεις αντιμετωπίζεται με την προσπάθεια που
καταβάλλεται για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων της, την αυστηρή παρακολούθηση
των ταμειακών της ροών, καθώς επίσης και την συνέχιση της χρηματοδότησης από την
μητρική εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ.
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(δ) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα
λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων. Η μη ύπαρξη δανειακών υποχρεώσεων καθιστά ανύπαρκτο τον κίνδυνο
διακύμανσης των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
4.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές
χρηματαγορές (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από
τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργές
χρηματαγορές προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τιμές αγοράς ή
τιμές διαπραγματευτών για παρόμοια στοιχεία χρησιμοποιούνται για το μακροχρόνιο
δανεισμό. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό της αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται
ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με
βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από
συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για
την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
Η εύλογη αξία των ενσώματων παγίων στοιχείων εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις πραγματικές
αξίες αυτών.
4.3 Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου
Οι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να
διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της, με σκοπό να παρέχει
ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Η εταιρεία παρακολουθεί τα
κεφάλαια της με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι ο συντελεστής μόχλευσης. Ο
εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά με αποτέλεσμα ο εν λόγω δείκτης να μην έχει
εφαρμογή.
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα
Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή για τις χρήσεις 1.1.2017 - 31.12.2017 και 1.1.2016 31.12.2016:

Ποσά σε ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών

1.1 - 31.12.2017
1.1 - 31.12.2016
Ευρωπαϊκή Τρίτες
Ευρωπαϊκή Τρίτες
Ελλάδα
Ένωση
Χώρες
Σύνολο
Ελλάδα
Ένωση
Χώρες
Σύνολο
159.910,00
11.500,00 10.000,00 181.410,00 85.005,00
5.100,00
0,00 90.105,00

6. Ενσώματα πάγια
Παρατίθεται κατωτέρω πίνακας με τις μεταβολές των ενσώματων παγίων:

Κόστος κτήσεως
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2016
Προσθήκες χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2016
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2016
Κατά την 31.12.2016

Κόστος κτήσεως
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2017
Προσθήκες χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2017
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2017
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017
Κατά την 31.12.2017

Μηχανήματα και
λοιπός
μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

237.593,26
0,00
237.593,26

52.688,97
0,00
52.688,97

290.282,23
0,00
290.282,23

237.593,26
0,00
237.593,26

52.688,97
0,00
52.688,97

290.282,23
0,00
290.282,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Μηχανήματα και
λοιπός
μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

237.593,26
0,00
237.593,26

52.688,97
0,00
52.688,97

290.282,23
0,00
290.282,23

237.593,26
0,00
237.593,26

52.688,97
0,00
52.688,97

290.282,23
0,00
290.282,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Αναφορικά με τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία σημειώνουμε τα κάτωθι.
Γενικές παραδοχές
• Το σύνολο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.
• Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την
ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
• Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την
απόσυρση τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη
συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός
παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν
λόγω πάγιο.
• Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων
υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των
ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι
αποσβέσεις των λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων.
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν σε λογισμικά προγράμματα, κατά
την διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2016 έχει ως ακολούθως:
Παραχωρήσεις &
Δικαιώματα πνευματικής
Ιδιοκτησίας

Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολα

Κόστος κτήσεως
Απογραφή 01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00
0,00
0,00

6.350,00
0,00
6.350,00

6.350,00
0,00
6.350,00

Σωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00
0,00
0,00

6.349,99
0,00
6.349,99

6.349,99
0,00
6.349,99

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2016
Κατά την 31.12.2016

0,00
0,00

0,01
0,01

0,01
0,01

Παραχωρήσεις &
Δικαιώματα πνευματικής
Ιδιοκτησίας

Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολα

Κόστος κτήσεως
Απογραφή 01.01.2017
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00
0,00
0,00

6.350,00
0,00
6.350,00

6.350,00
0,00
6.350,00

Σωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00
0,00
0,00

6.349,99
0,00
6.349,99

6.349,99
0,00
6.349,99

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017
Κατά την 31.12.2017

0,00
0,00

0,01
0,01

0,01
0,01

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεμήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης ως
εξής:

Αποσβέσεις μηχανημάτων
Αποσβέσεις επίπλων – λοιπού εξοπλισμού
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο αποσβέσεων
Κατανέμονται σε :
Κόστος Πωλήσεων
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Έκτακτα έξοδα
Σύνολο

01.01.2017
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00

01.01.2016
31.12.2016
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πάσης φύσης εγγυήσεις και προκαταβολές για
διάφορες παροχές.

Δικαιούχος εγγύησης
Εγγύηση χρονομίσθωσης αυτοκινήτων
Σύνολο

31.12.2017
1.920,00
1.920,00

31.12.2016
1.920,00
1.920,00

9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες εσωτερικού
Μείον: Πρόβλεψη για πελάτες
εσωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες στο
χαρτοφυλάκιο
Μείον: Πρόβλεψη για επιταγές σε
καθυστέρηση είσπραξης
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και
χρεώστες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς
πελάτες και χρεώστες
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι
Μείον: Πρόβλεψη για λοιπούς
χρεώστες διαφόρους
Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολα

31.12.2017

31.12.2016

54.785,33

66.679,69

-45.659,60

-38.173,83

3.444,00

3.444,00

-3.444,00

-3.444,00

801.813,20

801.813,20

-801.813,20
350.610,96

-801.813,20
339.825,22

-39.083,20

-34.568,97

451,02

451,02

321.104,51

334.213,13

Στο κονδύλι «Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνεται και επίδικη απαίτηση ποσού
€ 191.957,51, η οποία αφορά μέρος συνολικά διεκδικούμενου ποσού € 312.380,00 (πλέον
προσαυξήσεων), για το οποίο έχει γίνει προσφυγή της Εταιρείας στα διοικητικά δικαστήρια
λόγω επιβολής ισόποσου προστίμου σε αυτήν από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (σχετική αναφορά
γίνεται και στη σημείωση 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις είχε ως εξής:
31.12.2017
Αρχικό υπόλοιπο
878.000,00
Πρόσθετη πρόβλεψη
12.000,00
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
0,00
Υπόλοιπο λήξης
890.000,00

31.12.2016
851.813,20
26.186,80
0,00
878.000,00
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10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Παρατίθεται κατωτέρω ανάλυση των διαθεσίμων:
Διαθέσιμα
Ταμείο μετρητά
Καταθέσεις σε ευρώ
Σύνολα

31.12.2017
196,42
12.693,46

31.12.2016
0,88
4.336,44

12.889,88

4.337,32

11. Ίδια Κεφάλαια - Αποθεματικά - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και δυνατότητα
ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας
Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου
 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια
(20.000.000) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει
ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και το οποίο έχει καταβληθεί στο
σύνολό του σε μετρητά σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζονται στο άρθρο 38 του
Καταστατικού.
 Με την από 6-9-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με
την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής
αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και έτσι ανήλθε σε εξήντα
εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές που η
κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
 Με την από 20-7-2001 απόφαση της Τακτικής (μετ’ αναβολή) Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια
(100.000.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000)
μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) της κάθε μιας. Έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000)
δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει
ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
 Με την από 14-6-2002 απόφαση της Τακτικής (μετ’ αναβολή) Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αποφασίσθηκε :
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες (16.200) δραχμές (ή
47,54 ΕΥΡΩ) με την καταβολή μετρητών και
β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ
και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες
εξακόσια (469.600) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής
αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και 0,35 λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία . Με την ίδια ως άνω
(από 14/6/2002) απόφαση της Τακτικής (μετ’ αναβολή) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα
χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο (349.852) ΕΥΡΩ με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων
εννιακοσίων είκοσι (11.920) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και 0,35 λεπτά
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(ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε
οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο (819.452) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε
είκοσι επτά χιλιάδες εννεακόσιες είκοσι (27.920) μετοχές που η κάθε μια μετοχή έχει
ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).
Με την από 27-2-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια
πενήντα δύο (349.852) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών για ποσό 249.475 ΕΥΡΩ και με
την κεφαλαιοποίηση χρέους ύψους 100.377 ΕΥΡΩ προς την ΕΑΒ Α.Ε. με την έκδοση
συνολικά ένδεκα χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι (11.920) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας
είκοσι εννέα ΕΥΡΩ & τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μια και έτσι το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες
τριακόσια τέσσερα (1.169.304) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες
σαράντα (39.840) μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα Ευρώ και
τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).
Mε την από 9-11-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα έξι
χιλιάδες εκατόν ογδόντα (1.256.180) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών για ποσό 994.965
ΕΥΡΩ και με την κεφαλαιοποίηση χρέους ύψους 261.215 ΕΥΡΩ προς την ΕΑΒ Α.Ε. με την
έκδοση συνολικά σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (42.800) νέων μετοχών ονομαστικής
αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ & 0,35 (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία και μειώθηκε ταυτόχρονα κατά
εννιακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες πέντε (948.005) ΕΥΡΩ με ισόποση απόσβεση ζημιών
και με ακύρωση τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (32.300) μετοχών. Κατόπιν των
ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες
εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα (1.477.479) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε
πενήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (50.340) μετοχές που η κάθε μια έχει ονομαστική
αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).
Με την από 16-2-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά
(200.167) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων
είκοσι (6820) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά
(29,35) η κάθε μια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα
εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι (1.677.646) ΕΥΡΩ
διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα (57.160) μετοχές που η κάθε μια έχει
ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).
Με την από 18-10-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες
οκτακόσια πενήντα δύο (349.852) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση
ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (11920) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα
ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ
(2.027.498) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα (69.080) μετοχές που η
κάθε μια έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).
Με την από 11-07-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες

Σελίδα 44 από 53

EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017

επτακόσιες σαράντα επτά (399.747) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση
δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (13.620) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι
εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μια και έτσι το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες
διακόσια σαράντα πέντε (2.427.245) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες
εφτακόσιες μετοχές (82.700) που η κάθε μια έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ευρώ και
τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου:
Ημερομηνία
Γενικής
Συνέλευσης

Αύξηση Μετοχικού
κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

Μείωση Μετοχικού
κεφαλαίου με συμψηφισμό
ζημιών

Σύνολα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

58.694,06

58.694,06

6/9/1999

117.388,11

176.082,17

20/7/2001

293.470,29

469.552,46

14/6/2002

47,54

469.600,00

14/6/2002

349.852,00

819.452,00

27/2/2004

349.852,00

1.169.304,00

9/11/2004

1.256.180,00

2.425.484,00

9/11/2004

948.005,00

1.477.479,00

16/2/2007

200.167,00

1.677.646,00

18/10/2007

349.852,00

2.027.498,00

11/7/2008

399.747,00

2.427.245,00

Εντός των χρήσεων 2010, 2011 και 2013 εισπράχθηκαν ποσά € 120.000,00, € 120.000,00 και
€ 45.000,00 αντίστοιχα από την μητρική εταιρεία έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου. Για
τα ανωτέρω ποσά εκκρεμεί η λήψη σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται σε αντίστοιχο κονδύλι των υποχρεώσεων πλέον των
€ 220.000,00 τα οποία αφορούν ομοίως ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων (συνολικό ποσό € 505.000,00).
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της χρήσεως 2017 επιβαρύνθηκε με τις ζημίες μετά φόρων
ποσού € (118.686,67).
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό με συνέπεια να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του N.2190/1920.
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.234.782,12, γεγονός που υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο
ρευστότητας.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, με σκοπό την εύρεση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη
των λειτουργικών της αναγκών, την ενίσχυση της ρευστότητάς της και αφετέρου για την
άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20, θα
προβεί, εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, σε συνέχεια των προσπαθειών των
προηγούμενων χρήσεων, στις απαραίτητες ενέργειες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:








Προσπάθεια άμεσης αποκατάστασης της ταμειακής ρευστότητας και εξεύρεση της
απαραίτητης χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, με σκοπό την ανταπόκριση της
Εταιρείας στις λειτουργικές της υποχρεώσεις.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.
Μέτρα για τη βελτιστοποίηση είσπραξης των απαιτήσεων της.
Εύρεση νέων πελατών σε ξένες αγορές με στόχο την αύξηση των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Συνέχιση της παρακολούθησης των δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα και της
μείωσης των λειτουργικών δαπανών (στα πλαίσια του εφικτού).
Λοιπές βελτιωτικές ενέργειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, καθώς η
Διοίκηση εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα συνεισφέρει στην
τακτοποίηση των προβλημάτων ρευστότητας και την άρση εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. Κατά συνέπεια, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν
περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν
σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω
ενεργειών υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα
ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό κέρδος/(ζημία)
Μη αναγνωρισμένο κόστος υπηρεσιών παρ. χρήσεων
Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στον
ισολογισμό

31.12.2017
0,00
0,00

31.12.2016
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της
προηγούμενης χρήσεως είχε ως εξής:
31.12.2017
0
0
0

Έμμισθοι
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

31.12.2016
0
0
0

13. Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως κάτωθι:

Προβλέψεις για προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
υποβολής παρακρατούμενων φόρων
Προβλέψεις για διαφορές Φορ/κού Ελέγχου
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

0,00
160.000,00
2.255,60
162.255,60

0,00
140.000,00
2.255,60
142.255,60

14. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως κάτωθι:

Επιχορηγήσεις μηχανημάτων & λοιπού
εξοπλισμού

31.12.2017

31.12.2016

276.657,50

276.657,50

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις
0,00
Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις
προηγουμένων χρήσεων
Αναλογούσες στη χρήση
αποσβέσεις
Υπόλοιπο

276.657,50

-276.657,50
0,00

0,00

276.657,50

-255.709,07
-276.657,50
0,00

-20.948,43

-276.657,50
0,00

Η εταιρεία έχει επιχορηγηθεί σε ποσοστό 100% για πάγιο εξοπλισμό αξίας κτήσης
€ 241.180,73 και για το πρόγραμμα ACRITAS επιχορηγήθηκε με το ποσό των € 35.476,77.
Οι αναλογούσες αποσβέσεις στις χρήσεις 2017 και 2016 ανήλθαν σε ποσό € 0,00 και
€ 20.948,43 αντίστοιχα.
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15. Προμηθευτές
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές:
31.12.2017
1.220.984,60
0,00
0,00

31.12.2016
1.102.236,27
0,00
0,00

1.220.984,60

1.102.236,27

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Επιταγές Πληρωτέες
Σύνολα

16. Λοιπές υποχρεώσεις
Κατωτέρω παρατίθεται κίνηση των λοιπών υποχρεώσεων:

Προκαταβολές πελατών
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες
επιχειρήσεις
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Υποχρεώσεις για φόρους
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολα

31.12.2017
66.788,00

31.12.2016
40.859,50

1.229.563,52

1.229.563,52

505.000,00
33.360,68
450.149,08
0,00
62.930,63
2.347.791,91

505.000,00
37.015,88
497.675,25
0,00
62.295,48
2.372.409,63

Σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις αυτές αφορούν
την μητρική εταιρεία ΕΑΒ. Οι τιμολογήσεις αυτές αφορούν, ενοίκια των εγκαταστάσεων που
χρησιμοποιεί η εταιρεία από την ΕΑΒ όλα αυτά τα χρόνια, αμοιβές του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού που παρέχει η ΕΑΒ προς την εταιρεία, καθώς και διάφορες άλλες
δαπάνες όπως τηλέφωνα, έξοδα μετακίνησης, ρεύματος και λοιπά έξοδα.

17α. Πωλήσεις

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολα

1.1.1731.12.17
181.410,00
181.410,00

1.1.1631.12.16
90.105,00
90.105,00

Οι πωλήσεις της εταιρείας προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών για έλεγχο της
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας διαφόρων συσκευών.
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17β. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων:
1.1.1731.12.17

1.1.1631.12.16

0,00
0,00
0,00
0,00

20.948,43
0,00
588,09
21.536,52

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις
επιχορηγηθέντων παγίων
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

18. Δαπάνες κατ’ είδος
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ’ είδος δαπανών της εταιρείας και ο μερισμός αυτών
στις λειτουργίες:
Είδος δαπάνης
Αναλώσιμα υλικά
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Σύνολα

1.1.17-31.12.17
0,00
0,00
206.712,25
42.962,13
1.554,65
9.375,99
689,07
0,00
12.000,00
6.803,16
280.097,25

1.1.16-31.12.16
0,00
0,00
189.449,40
43.026,47
1.517,95
7.648,73
382,95
0,00
26.186,80
21.137,14
289.349,44

Η κατανομή των ανωτέρω λειτουργικών δαπανών έχει ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο

1.1.17-31.12.17
185.733,20
33.227,14
41.644,68
689,07
18.803,16
280.097,25

1.1.16-31.12.16
172.218,65
30.809,43
38.614,48
382,95
47.323,94
289.349,44
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19. Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εξόδων:

Φορολογικά πρόστιμα - Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

1.1.1731.12.17
1,18

1.1.1631.12.16
665,91

0,00
12.000,00
6.801,98
18.803,16

809,71
26.186,80
19.661,52
47.323,94

20. Χρηματοοικονομικά έξοδα – έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπές προμήθειες

1.1.1731.12.17
689,07
689,07

1.1.1631.12.16
382,95
382,95

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι καταθέσεων όψεως

1.1.1731.12.17
0,58
0,58

1.1.1631.12.16
1,19
1,19

21. Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής:
1.1.17 31.12.17
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους:
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους:
(1)

1.1.16 31.12.16

(118.686,67)
(118.686,67)

(197.706,73)
(197.706,73)

(2)

(118.686,67)

(197.706,73)

(3)

82.700,00

82.700,00

(1,4351)

(2,3906)

Κατανέμονται σε:
Μετόχους της μητρικής:
Δικαιώματα μειοψηφίας:
Σταθμισμένος αριθμός
μετοχών σε κυκλοφορία:

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή:
(ευρώ/μετοχή)
(2/3)
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22. Επίδικες υποθέσεις
Εναντίον της εταιρείας εκκρεμεί αγωγή ύψους € 60.000,00, η οποία εκτιμάται από το νομικό
σύμβουλο ότι θα ευδοκιμήσει υπέρ της εταιρείας (σχετίζεται με την κατωτέρω υπόθεση α)
για απαίτηση της εταιρείας από πρώην εργαζόμενό της).
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις της εταιρείας από προσφυγές και αγωγές που έχει καταθέσει κατά
τρίτων αναλύονται κατωτέρω:
α) Υφίσταται επίδικη απαίτηση από πρώην εργαζόμενο της εταιρείας για υπεξαίρεση ποσού
€ 736.963,58.
β) Υφίσταται επίδικη απαίτηση ποσού € 312.380,00, (πλέον προσαυξήσεων), για το οποίο
έχει γίνει προσφυγή της Εταιρείας στα διοικητικά δικαστήρια λόγω επιβολής ισόποσου
προστίμου σε αυτήν από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
Για τις εν λόγω επίδικες απαιτήσεις δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τελεσίδικες αποφάσεις, οι οποίες
αναμένονται.
23. Ανέλεγκτες χρήσεις
Η Εταιρεία έχει περαιώσει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.3697/2008, τις
φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2009 και δεν έχει ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2012 (το δικαίωμα ελέγχου για τις χρήσεις
2010 και 2011 έχει παραγραφεί). Για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 η εταιρεία
έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται
από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2017 είναι σε
εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η σχηματισμένη
πρόβλεψη για τυχόν διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν ανέρχεται συνολικά σε
€ 160.000,00.
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24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας, προς και από τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, αναλύονται ως
εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε μητρική
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη

31.000,00
0,00

20.000,00
0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από μητρική
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

103.563,19
0,00

103.579,20
0,00

Απαιτήσεις
Κατά μητρικής
Κατά λοιπών συνδεδεμένων μερών

0,00
0,00

14.938,36
0,00

2.925.561,57
0,00

2.772.449,57
0,00

31.12.2017

31.12.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις
Προς μητρική
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αμοιβές προς τη διοίκηση
και στελέχη της εταιρίας
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Παροχές διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη
της διοίκησης

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού, για τα οποία θα
έπρεπε να γίνει κάποια αναφορά.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 986747

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 701850

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β.
ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 986129
ΑΡ. ΑΔ. 006236 Α ΤΑΞΗ
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26. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 01.01.2017-31.12.2017
EMC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 41648/01/ΝΤ/Β/98/517, ΑΡ. ΓΕΜΗ 003154101000
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017)
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EMC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :
Διεύθυνση διαδικτύου :
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
Oικονομικών Kαταστάσεων:
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Νομαρχία Αθηνών
www.emc.gr
14 Σεπτεμβρίου 2018
Βασίλειος Ηρ. Βαρλάμης Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261 Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ - ΑΜ. ΣΟΕΛ 111
Γνώμη με Επιφύλαξη - Θέμα ουσιώδους
αβεβαιότητας

Ονοματεπώνυμο
Σταύρος Τσαβαρής
Αθανάσιος Μουλκιώτης

Ιδιότητα
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Βαγγελάτος

Μέλος Δ.Σ.

Βασίλειος Σωτηρόπουλος

Μέλος Δ.Σ.

Μιχαήλ Παυλάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2017

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

0,00

0,01
1.920,00

0,01
1.920,00

321.104,51
12.889,88
335.914,40

334.213,13
4.337,32
340.470,46

2.427.245,00
-5.822.362,71
-3.395.117,71

2.427.245,00
-5.703.676,04
-3.276.431,04

162.255,60
0,00
3.568.776,51
3.731.032,11

142.255,60
0,00
3.474.645,90
3.616.901,50

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2016

0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Μέλος Δ.Σ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
01.01.2017 31.12.2017

335.914,40

340.470,46

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε (€)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

01.01.2016 31.12.2016

181.410,00

90.105,00

-4.323,20

-82.113,65

-97.998,18
-98.686,67

-177.324,97
-177.706,73

-118.686,67

-197.706,73

-118.686,67
0,00
0,00

-197.706,73
0,00
0,00

-118.686,67

-197.706,73

-118.686,67
0,00
-1,4351

-197.706,73
0,00
-2,3906

0,0000

0,0000

-97.998,18

-198.273,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
01.01.2017 31.12.2017
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η γνώμη με επιφύλαξη που περιλαμβάνεται στην Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αφορά: α)
Στο γεγονός ότι στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις»
περιλαμβάνεται και επίδικη απαίτηση ποσού € 192 χιλ., για την οποία δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση και
συνεπώς δεν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισής της ως απαίτησης που προβλέπονται από την Ελληνική
Νομοθεσία και τα Δ.Π.Χ.Α.
β) Από τη συμφωνία που διενεργήθηκε μεταξύ του υπολοίπου της επιβεβαιωτικής επιστολής ενός προμηθευτή και
εκείνου που αναφέρεται στα βιβλία της Εταιρείας κατά την 31.12.2017 προέκυψε απόκλιση ποσού € 580 χιλ., η
οποία δεν περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς των υποχρεώσεων της Εταιρείας και για την οποία δεν κατέστη
εφικτό να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση για τη φύση της απόκλισης αυτής και συνεπώς διατηρείτε επιφύλαξη για
το τελικό ύψος των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης
«Προμηθευτές» και «Λοιπές Υποχρεώσεις».
γ) Σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2012 έως και 2017 η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για
πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ποσού € 160 χιλ. η επάρκεια της οποίας δεν ήταν δυνατό να
εκτιμηθεί.
Το θέμα της ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας αφορά στο γεγονός ότι
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, με συνέπεια
να συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον, το κεφάλαιο κίνησης
της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχει καταστεί αρνητικό καθώς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεών της υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της. Οι παραπάνω
συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για τη
δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (σχετική αναφορά γίνεται στη σημείωση 11 των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
2. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31.12.2017, είναι σύμφωνες με τις αυτές που
υιοθέτησε η εταιρία κατά την προηγούμενη χρήση 2016 και τα προβλεπόμενα από τα Δ.Π.Χ.Α.
3. Οι Οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στον Όμιλο της ΕΑΒ και ενοποιούνται με τη μέθοδο
της ολικής ενσωμάτωσης. Η έδρα της μητρικής είναι η Αθήνα και το ποσοστό συμμετοχής της
είναι 100%.
4. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά εώς και την χρήση 2009. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις συνολικού ποσού € 160.000,00. Αναλυτική πληροφόρηση παρατίθεται στην
σημείωση 23 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας ήταν 0 άτομα κατά την 31.12.2017 και 0
άτομα κατά την 31.12.2016.
6. Οι Πωλήσεις προς τη μητρική εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ ανέρχονται σε € 31.000,00 και οι Αγορές από την μητρική
ανερχονται στο ποσό των € 103.563,19. Οι Απαιτήσεις από την μητρική εταιρεία ανέρχονται σε € 0,00 και οι
Υποχρεώσεις προς τη μητρική σε € 2.925.561,57. Οι Αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
ανέρχονται στο ποσό των € 0,00.
7. Δεν υπάρχουν ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα κατά τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017.
8. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε
κυκλοφορία.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κ.λ.π.
Πληρωμές φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

01.01.2016 31.12.2016

261.291,26
-182.878,24
-69.171,97
-689,07

213.805,21
-119.166,44
-143.578,18
-382,95

8.551,98

-49.322,36

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

0,00

0,00

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων

0,00

35.476,77

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

0,58

1,19

0,58

35.477,96

0,00

0,00

0,00

0,00

8.552,56
4.337,32
12.889,88

-13.844,40
18.181,72
4.337,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
01.01.2017 31.12.2017
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και
01.01.2016 αντίστοιχα)
-3.276.431,04
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και
31.12.2016 αντίστοιχα)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 986747

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 701850

-3.078.724,31

-118.686,67

-197.706,73

0,00

0,00

-3.395.117,71

-3.276.431,04

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

01.01.2016 31.12.2016

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 986129
ΑΡ. ΑΔ. 006236 Α ΤΑΞΗ
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