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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/131/12/2018 επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών μεγεθών της HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ. Η Ετήσια Έκθεση συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 43α παρ.3, 107 παρ. 3 και
136 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Όπως φαίνεται από την σχετική ανάλυση κατά την διαχειριστική χρήση, η οποία έκλεισε στις 31/12/2018
επιτεύχθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
(τα ποσά σε χιλ. EYPΩ, €)

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης
Λοιπά (έξοδα)/έσοδα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια
Ζημιές από πώληση θυγατρικής
Ζημιές από αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Καθαρές (ζημίες) / κέρδη
Αποδιδόμενες σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

33.259
(23.151)
10.108
(9.937)
50
(239)
18
1.356
(52)
(979)
(3.381)
(3.056)
(320)
(3.376)

228
(206)
22
(1.269)
833
(412)
535
51
(240)
56
(184)

(3.576)
200
(3.376)

(184)
(184)

(0.22)

(0.01)

16.108.000

16.108.000

Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενες στους μετόχους
της μητρικής εταιρείας Βασικές και Απομειωμένες
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών,
Βασικές και Απομειωμένες

3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο Όμιλος
Σχετικά με την δραστηριότητα, κατά το έτος 2018, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Κατά την διάρκεια του 2018, η συνολική παραγωγή του Ομίλου ανήλθε στους 50.266 τόνους έναντι 57.165 τόνων
του οικονομικού έτους 2017 σημειώνοντας μείωση 12,07%.
Από την συνολική παραγωγή του 2018, 29.017 τόνοι αντιστοιχούσαν σε προϊόντα γυάλινης συσκευασίας και
21.249 τόνοι σε γυάλινα επιτραπέζια προϊόντα.
Τα Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε € 33.259 χιλ. το 2018, έναντι € 35.549 χιλ. του 2017 μειωμένα κατά 6,4%.
Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 10.108 χιλ. το 2018, έναντι € 10.853 χιλ. του 2017 μειωμένα κατά
6,86%.
Το περιθώριο Μικτού Κέρδους του 2018 ανήλθε σε 30,39%, έναντι του 2017 που ανήλθε σε 30,53%,.
Τα Έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης ανήλθαν σε € 9.937 χιλ. το 2018, έναντι € 22.006 χιλ. το 2018, ενώ ως ποσοστό
επί των πωλήσεων ανήλθαν στο 29,87% έναντι 61,90% του 2017.
Τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα το 2018 ανήλθαν σε € 221 χιλ., έναντι € 2.551 χιλ. του 2017, ενώ την χρήση
του 2018 έχουμε έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές ύψους € 1.356, έναντι εξόδων € 665 χιλ. του 2017.
Τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια ανήλθαν σε € 52 χιλ. το 2018, έναντι € 221 χιλ. το 2017.
Η μέση ισοτιμία για το έτος 2018 σε σύγκριση με το έτος 2017 για το Ουκρανικό νόμισμα Χρίβνια ενισχύθηκε
κατά 5,32%, έναντι του ευρώ, ενώ αντίστοιχα το Ρουμανικό νόμισμα Νέο Λέϊ υποτιμήθηκε κατά 0,1%, έναντι του
ευρώ.
Το E.B.I.T.D.A. του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε € 9.008 χιλ., έναντι € 11.556 χιλ του 2017, ενώ ως ποσοστό επί
των πωλήσεων ανήλθε σε 24,14%, έναντι 32,51% του 2017.
Κατά την διάρκεια του 2018, η μέση τιμή κτήσης του φυσικού αερίου ανά κυβικό μέτρο αυξήθηκε κατά 9,8% και
η κατανάλωση φυσικού αερίου ανά παραγόμενο τόνο αυξήθηκε κατά 1,3%, έναντι του 2017.
Αντίστοιχα, κατά την διάρκεια του 2018, η μέση τιμή κτήσης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά παραγόμενο τόνο μειώθηκε κατά 3,4%, έναντι του 2017.
Το 2018 αυξήθηκε ο μέσος αριθμός των εργαζομένων σε 692 άτομα έναντι 684 του 2017.
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Η Εταιρεία
Ο κύκλος εργασιών, το κόστος πωλήσεων και τα προ φόρων καθαρά κέρδη των δύο τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων, στα προϊόντα υαλουργίας και μηχανημάτων, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως (σε ΕΥΡΩ, €) :
Κύκλος Εργασιών

Κόστος Πωλήσεων

2017

2.570

2018

228

Χρήση

Ποσοστό Κέρδους

2.538

Καθαρές
(ζημιές) / κέρδη
2.965

207

(184)

99,5 %

99,5 %

Στους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες αναφέρονται η παραγωγή και οι πωλήσεις έτοιμων προϊόντων των ετών
2018 και 2017.
Α΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(Σε χιλιάδες τεμάχια και τόνους)
Τ Ε Μ Α Χ Ι Α (χιλιάδες)
2018

Φιάλες

2017

ΔΙΑΦΟΡA %

294

20.264

(99,9) %

Βάζα

-

3.750

ΣΥΝΟΛΟ

-

24.014

B΄ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Τ Ο Ν Ο Ι (χιλιάδες)
2018

5.840

ΣΥΝΟΛΟ

(99,9) %

(100,00) %

-

947

(100,00) %

(100,00) %

-

6.787

(100,00) %

(Σε χιλιάδες τεμάχια και ΕΥΡΩ)

2018

Βάζα

ΔΙΑΦΟΡA %

95

Τ Ε Μ Α Χ Ι Α (χιλιάδες)

Φιάλες

2017

2017

ΔΙΑΦΟΡA %

ΑΞΙΑ
2018

(χιλιάδες €)

2017

ΔΙΑΦΟΡA %

1.318

16.724

(92,12) %

228

1.986

(88,51) %

-

5.647

(100,00) %

-

579

(100,00) %

1.318

22.371

(94,11) %

228

2.565

(91,10) %

Επίσης, στους ανωτέρω κατά κατηγορία προϊόντων πίνακες, περιλαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη που
αντιστοιχούν στην παραγωγική υαλουργική δραστηριότητα και όχι στην κατασκευαστική δραστηριότητα.
Πέραν των ανωτέρω, από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι σήμερα, κανένα άλλο σημαντικό γεγονός
δεν έχει συμβεί που να επηρεάζει την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Στις 30 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, στο 25ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στη
Μάνδρα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα
παραστούν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.108.000 κοινές ονομαστικές μετοχές
επί συνόλου 16.108.000 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100 %, επί του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και θα προταθούν για έγκριση τα ακόλουθα:
i. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Έκθεσης του Δ.Σ. για τη
διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των αντίστοιχων Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων.
ii.

Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, των λογιστών και των Ορκωτών Ελεγκτών
για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

iii. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 2019 και
καθορισμός της αμοιβής των.
iv. Προέγκριση αμοιβών Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας.
v.

Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι προοπτικές και η πορεία του Ομίλου για το 2018, συναρτώνται άμεσα, με την κατάσταση που επικρατεί τόσο
στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, καθώς επίσης και το
δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε καθιστά τις πιθανές προβλέψεις για την
εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας μη ασφαλείς παρότι οι προσπάθειες της διοίκησης εστιάζονται στην
σταθεροποίηση της πορείας και των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που
ενδεχομένως παρουσιαστούν.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων
από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, για κάθε κατηγορία αναγνωρισμένων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, είναι η αξία των στοιχείων αυτών όπως παρουσιάζονται στις
συνημμένες ενοποιημένες καταστάσεις οικονομικής θέσης.
Αντίστοιχα ο πιστωτικός κίνδυνος από τις επενδύσεις της εταιρείας σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε
χρηματιστήρια του εξωτερικού περιορίζεται στην αξία την οποία αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση». Σχετικά με τις
απαιτήσεις, ο κίνδυνος έχει σημαντικά μειωθεί στο ελάχιστο λόγω του περιορισμού της πελατειακής βάσης του
Ομίλου και της Εταιρείας κατά το 2018 σε σχέση με το 2017. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, ποσό περίπου
€ 3.035 και € 1.207 αντίστοιχα (37,2% και 15,4% των καθαρών απαιτήσεων από πελάτες, αντίστοιχα) αποτελούσε
απαίτηση από τους 10 μεγαλύτερους πελάτες του Ομίλου, ορισμένοι στο επίπεδο εταιρείας επίσης. Ο Όμιλος δεν
απαιτεί εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων από τους πελάτες του. Για τις χρήσεις
που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ποσοστό 27,8% και 41,3%, αντίστοιχα επί των ενοποιημένων καθαρών
πωλήσεων αφορούσαν στους δέκα μεγαλύτερους πελάτες, ενώ δεν υπάρχει μεμονωμένος πελάτης που να καλύπτει
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί των ενοποιημένων εσόδων. Ωστόσο, για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου
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2018 και 2017 η HGI Ελληνική Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε. είχε ποσοστά επί των καθαρών πωλήσεων, προς
τρίτους, 11,8% και 14,2% αντίστοιχα από δύο από τους πελάτες της.

Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος ότι η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού
μέσου θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον
κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου με
κυμαινόμενο επιτόκιο.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου με την κατοχή ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου σταθερού και
κυμαινόμενου επιτοκίου δανείων. Η πολιτική του Ομίλου συνεχίζει να στοχεύει στη διατήρηση μεγαλύτερου
ποσοστού δανείων με σταθερό επιτόκιο. Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να
αντισταθμίσει τον κίνδυνο του επιτοκίου με τις υποχρεώσεις του χρέους της.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων και πρώτων
υλών. Συνεπώς, δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων, ο
οποίος μειώνεται σε κάποιο βαθμό με την αντιστάθμιση πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων στο ίδιο νόμισμα.
Επιπλέον μερικές από τις θυγατρικές οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Ρουμανία και Ουκρανία έχουν υποστεί
σημαντικές ζημίες που προέρχονται από τις διακυμάνσεις των τοπικών νομισμάτων. Ένα μεγάλο μέρος των
υποχρεώσεών τους είναι σε Ευρώ. Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους που σχετίζονται με πιθανή
διακύμανση συγκεκριμένων νομισμάτων.
Εμπορικές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα: Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ανά νόμισμα, ως εξής :
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
2018
2017
Ευρώ
Λέβα Βουλγαρίας (BGN)
Νέο Λέι Ρουμανίας (RON)
Χρίβνια Ουκρανίας (UAH)
Δολλάριο Η.Π.Α. (USD)
Λίρα Αγγλίας (GBP)

1.502
1.897
157
395
3.951

3.654
1.856
197
371
6.078

95
95

1.649
1.649

Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και συνήθως τακτοποιούνται μεταξύ 30 και 365 ημερών.
Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος)
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την παρακολούθηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών και
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την
ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και τη
δυνατότητα της χρήσης αυτών όταν είναι αναγκαίο.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Επίσης, ο πίνακας περιλαμβάνει τους τόκους που θα επιβαρυνθεί ο Όμιλος και η Εταιρεία από όλα τα ανοικτά
δάνεια (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 με βάση τα επιτόκια που ισχύουν
για τα δάνεια και τις δανειακές πιστώσεις στο τέλος κάθε χρήσης.
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Όμιλος
31 Δεκεμβρίου 2018

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

-

-

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

-

-

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

31 Δεκεμβρίου 2017
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

31 Δεκεμβρίου 2018
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

31 Δεκεμβρίου 2017
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

-

-

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

-

-
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1 έως 5
έτη

Μεγαλύτερο
από 5 έτη
-

1 έως 5
έτη

9.768
9.768
Μεγαλύτερο
από 5 έτη

-

1 έως 5
έτη

Σύνολο

Σύνολο

7.769
7.769
Μεγαλύτερο
από 5 έτη

-

1 έως 5
έτη

7.769
7.769

Σύνολο
-

Μεγαλύτερο
από 5 έτη
-

9.768
9.768

-

Σύνολο
-

-
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5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24.
Όμιλος
Εταιρεία
87
87
α. Έσοδα
206
β. Αγορές
206
123
γ. Τόκοι (έξοδα) / έσοδα
32.790
δ. Απαιτήσεις
23.014
ε. Υποχρεώσεις

6. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η Εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της ίδιες μετοχές. Κατά την αναφερόμενη περίοδο η Εταιρεία δεν διενήργησε καμία
αγοραπωλησία ίδιων μετοχών.

7. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία και ο Όμιλος σήμερα απασχολούν 2 και 692 εργαζόμενους αντίστοιχα.
Με επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μας αποτελούν το
μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο και τον πρωταρχικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών μας
στόχων.
Μέσα από ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής και αξιολόγησης της απόδοσης και επιβράβευσης του
ανθρώπινου δυναμικού μας και ένα πλέγμα κατάλληλων διαδικασιών και ορθολογικών δομών οργάνωσης η
εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης εκ των έσω είναι μέρος της
ανθρωποκεντρικής μας φιλοσοφίας.
Τέλος με την εφαρμογή δομημένων επικοινωνιακών πολιτικών μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων εδραιώνουμε την
εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της.
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8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πέραν των ανωτέρω, από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι σήμερα, κανένα άλλο σημαντικό γεγονός
δεν έχει συμβεί που να επηρεάζει την οικονομική θέση του Ομίλου.
Μάνδρα, 28 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Κ. Βουλγαράκης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 600529
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HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «HGI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής
(ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΔΠΧΑ).
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 εταιρικών και ενοποιημένων
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 τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων 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 εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
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είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και
ενοποιημένες 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 εταιρικές και
ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες
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 και του Ομίλου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των
εταιρικών και ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να παύσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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•

•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο
οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και
τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των
Θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 23271
tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 182
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Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30/06/2019 και υπογράφονται από τους:

Μάνδρα, 30 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Γενικός Διευθυντής Ομίλου και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Κυριάκος Ι. Βουλγαράκης
Α.Δ.Τ. Χ 170892

Αθανάσιος Μεντζάλης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 126254
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
0051457 Α΄ Τάξεως
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ενοποιημένη και Εταιρική)

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη από συναλλαγματικές
διαφορές
Αλλαγή συμμετοχλης σε θυγατρικές
Κέρδη/ζημιές από πώληση θυγατρικης
Απομείωση υπεραξίας
Ζημιές από αποτίμηση χαρτοφυλακίων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημιές)

Σημ.
27

6
7
7
8.α
8.α

Ο Όμιλος
01.0101.0131.12.2018
31.12.2017
33.259
35.549
(23.151)
(24.696)
10.108
10.853
(9.937)
(22.006)
2.235
18.208
(2.185)
(1.131)
221
5.924
(239)
(2.581)
18
30

8.β

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2018
31.12.2017
228
2.570
(206)
(2.538)
22
32
(1.269)
(14.542)
855
17.597
(22)
(213)
(414)
2.874
(412)
(800)
535
789

1.356
(52)
(979)
(3.381)
(3.056)
(320)
(3.376)

(665)
221.330
(15.133)
208.905
(733)
208.172

51
(240)
56
(184)

(304)
2.559
406
2.965

107

111

-

-

107

111

-

-

Λοιπές συγκεντρωτικές (ζημίες)/εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους:
Υιοθέτηση IFRS 9 1/1/2018
(49)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) της αποζημίωσης
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
24
(47)
Αναπροσαρμογή γηπέδων
12
183

-

-

-

12
259

-

-

87

271

-

-

194

382

-

-

(3.182)

208.554

-

-

(3.576)
200
(3.376)

207.890
282
208.172

(184)
(184)

2.965
2.965

208.292
262
208.554

(184)
(184)

2.965
2.965

12,91

(0,01)

0,18

11
11

9

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που θα ταξινομηθούν
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους:
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών
καταστάσεων θυγατρικών εταιριών σε ξένο νόμισμα
Καθαρή επίδραση ισοτιμιών από τη μετατροπή
οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών σε ξένο
νόμισμα

Καθαρές λοιπές συγκεντρωτικές ζημίες που δε θα
ταξινομηθούν
στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Λοιπές συνολικές (ζημίες) / εισοδήματα χρήσης, μετά
από φόρους
Συνολικές (ζημίες) / εισοδήματα χρήσης,
μετά από φόρους
Οι συνολικές (ζημίες) / εισοδήματα αποδίδονται σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Οι λοιπές συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα αποδίδονται σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρείας
(3.408)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
226
(3.182)
(Ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενες
στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Βασικές και Απομειωμένες
10
(0,22)
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη)

Ενεργητικό
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Κεφαλαιοποιημένα αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων
Υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σημ.

31.12.2018

Ο Όμιλος
31.12.2017

12
13
144
9

45.506
252
53.704
289
99.751

32.897
294
72.514
535
106.240

15
16
177
18

19.004
8.149
3.310
8.010
38.473
138.224

20.566
7.823
3.411
11.390
43.190
149.430

19

32.377
17.902
35.752
30.645
923
(6.347)
111.252
38
111.290

32.377
17.902
39.558
30.511
740
(6.428)
114.660
412
115.072

9.768
8
14
3.916
2.843
16.549

7.769
22
12
6.064
2.898
16.765

3.951
881
14
1.385
4.154
10.385
26.934
138.224

6.078
423
18
4.568
6.506
17.593
34.358
149.430

19
20
20
20

222
23
24
9

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

29
22
23
26

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Εταιρική)
Σημ.
Ενεργητικό
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Δάνεια εισπρακτέα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού

12
13
17
14

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Δάνεια εισπρακτέα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

16
17
16
17
18

Η Εταιρεία
31.12.2018
31.12.2017

9.683
44
8.662
26.302
10.067
54.758

10.321
64
8.662
34.750
10.775
64.572

192
1.320
5.167
1.049
237
7.965
62.723

89
780
10.626
1.051
462
13.008
77.580

32.377
17.902
(48.004)
30.510
32.785

32.377
17.902
(47.819)
30.510
32.970

20.519
3.159
1.856
25.534

20.498
5.365
1.912
27.775

95
807
1.688
1.232
582
4.404
29.938
62.723

1.648
397
7.870
4.462
2.458
16.835
44.610
77.580

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

20
20

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Δάνεια πληρωτέα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

24
9

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δάνεια πληρωτέα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

32 (iv)
17
26

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη)
Ο Όμιλος
Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Μετοχικό
κεφάλαιο
(Σημ. 19)
32.377

Κεφαλαιοποιημένα
αποθεματικά
αναπροσαρμογής
παγίων στοιχείων
(1.933)

Υπέρ το
άρτιο
(Σημ. 20)
17.902

Τακτικό,
αφορολόγητα και
ειδικά αποθεματικά
(Σημ. 20)
51.218

Συναλλαγματικές
διαφορές
κέρδη/(ζημίες)
(Σημ. 21)
(16.331)

Ζημίες χρήσεως
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/
εισοδήματα
Συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα

-

-

-

-

-

207.890

-

-

-

-

219
219

Αγορά ιδίων μετοχών
Διόρθωση της εκ του νόμου
αναπροσσαρμογής
Μεταφορά αποθεματικών σε
αποτελεσμάτων εις νέο αιτία της
πώλησης θυγατρικής
Πώληση οικοπέδων
Επίδραση της πώλησης θυγατρικής
στις μη ελέγχουσες συμμετοχές
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017

-

-

-

-

-

1.933

-

-

-

32.377

Σύνολο
(39.243)

Δικαιώματα που
δεν συνιστούν
έλεγχο
4.750

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
(34.493)

-

207.890

282

208.172

12
207.902

171
171

402
208.292

(20)
262

382
208.554

-

(54.389)

-

(54.389)

-

(54.389)

-

-

(1.933)

-

-

-

-

-

(20.707)
-

(20.296)
(5.503)

31.271
5.503

9.732
-

-

-

-

-

17.902

30.511

740

39.558

(6.428)

114.660

(4.600)
412

(4.600)
115.072

-

-

-

-

-

(49)
(3.576)

-

(49)
(3.576)

200

(49)
(3.376)

-

-

-

-

183
183

(47)
(3.672)

81
81

217
(3.408)

26
226

243
(3.182)

Μεταφορά αποθεματικών σε
αποτελεσμάτων εις νέο

-

-

-

134

-

(134)

-

-

-

-

Μεταβολές συμμετοχής σε
θυγατρικές

-

-

-

-

-

-

-

-

(600)

(600)

32.377

-

17.902

30.645

923

35.752

(6.347)

111.252

38

111.290

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 9 1/1/2018
Ζημίες χρήσεως
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/
εισοδήματα
Συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018

Αποθεματικό
εύλογης αξίας
(Σημ. 20)
26.320

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Αποτελέσματα
εις νέον
(148.796)

HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική)
Η Εταιρεία
Μετοχικό
κεφάλαιο
(Σημ. 20)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016
Κέρδη χρήσεως
Revaluation of land, net of deferred taxes
Διόρθωση εμφάνισης αποθεματικού
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017
Κέρδη χρήσεως
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018

Κεφαλαιοποιημένα
αποθεματικά
αναπροσαρμογής
παγίων στοιχείων

Υπέρ το
άρτιο
(Σημ. 20)

Τακτικό,
αφορολόγητα,
και ειδικά
αποθεματικά

Αποθεματικό
εύλογης
αξίας

Αποτελέσματα
εις νέον

(1.933)
1.933
-

17.902
17.902
17.902

30.510
30.510
30.510

5.503
(5.503)
-

(54.354)
2.965
5.503
(1.933)
(47.819)
(185)
(48.004)

32.377
32.377
32.377

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
30.005
2.965
32.970
(185)
32.785

HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική)
Ο Όμιλος
01.0131.12.2018

Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες)/κέρδη χρήσεως προ φόρων
Αποσβέσεις
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση υπεραξίας
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
(Ζημίες)/κέρδη από εκποίηση ενσώματων παγίων
Πώληση θυγατρικής
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5,12,13,26
11
4, 24
17
16
8.a
8.a
7

(3.056)
8.787
979
3.381
31
239
(18)
(78)
52
10.317

01.0131.12.2017
208.905
5.632

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2018
31.12.2017

15.133
5.444
2.581
(30)
(150)
(221.330)
16.185

(240)
339
412
(535)
83
59

2.558
866
(6.538)
(920)
800
(789)
2.575
(1.448)

1.702
(246)
155
-

2.814
11.206
(780)
-

(103)
2
5.458

11.220
18.541
97
14.438

(2.545)
(2.314)

(6.445)
(2.716)

(1.554)
(6.182)
1.876

(5.984)
(44.704)
(4.805)

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

(3.248)

4.079

(4.196)

(11.197)

Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων
Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Πώληση θυγατρικής, καθαρή αξία
Μακροπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Πληρωμές για την απόκτηση θυγατρικών, καθαρή αξία
Εξαγορά ιδιών μετοχών
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

(239)
(3.322)
(2.203)
14.449
15.754

(2.581)
(1.200)
(201)
(71.374)
(427)
(55.519)

(412)
(2.914)
(2.166)
709
(8.979)

(1.148)
3.186
(56)
(9.642)
(434)
(20.739)

(20.720)
(7)
104
18
(649)
(21.254)

(10.366)
(225)
47.621
159.869
30
(20.900)
(54.390)
121.639

(120)
7.907
535
8.322

(2.025)
47.448
8.955
789
55.167

2.880
(423)
(18)
2.439
(318)
(3.380)
11.390
8.010

(16.148)
(611)
8.580
(49.948)
(46)
(58.173)
(87)
7.860
3.530
11.390

431
431
(226)
463
237

(6.573)
(170)
18.043
(45.797)
(34.497)
(67)
530
463

25

12
13
12
11

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
Εισπράξεις από μακροπρόθεσμα δάνεια
Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικών μισθώσεων
Μερίσματα καταβληθέντα στην μειοψηφία
22
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/αύξηση χρηματικών διαθεσίμων
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους
18
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους
18

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

1. Γενικές πληροφορίες
Η HGI Ελληνική Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» και πρώην Ελληνική
Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε.) ιδρύθηκε στην Ελλάδα, στις 5 Αυγούστου 1959, από τους κ.κ.
Κυριάκο και Ιωάννη Βουλγαράκη, ως συνέχεια προσωπικής εταιρείας που είχε ιδρυθεί το Σεπτέμβριο του
1947 από τα ίδια πρόσωπα. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και μετά από
τροποποιήσεις, σήμερα έχει ΓΕ.ΜΗ. 242101000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7725/01ΔΤ/Β/86/27). Αναφορές εφεξής με
την λέξη «Όμιλος» ή «HGI Α.Ε.» περιλαμβάνουν, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, την HGI Ελληνική
Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε, και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η παραγωγή και εμπορία
ειδών κατασκευασμένων από γυαλί, κρύσταλλο και πλαστικό.
H έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Ελευσίνα στο 25ο χλμ Αθηνών-Κορίνθου, 19200 Μάνδρα-Αττικής.
Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ανέρχεται σε ενενήντα (90) χρόνια από την
ίδρυσή της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της.
Ο μέσος αριθμός προσωπικού του Ομίλου στη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 692 εργαζόμενους,
ενώ της Εταιρείας σε 2 εργαζόμενους. Στις 31 Δεκεμβρί
`ου 2017 ο αντίστοιχος αριθμός του
προσωπικού ήταν 684 εργαζόμενοι για τον Όμιλο και 10 εργαζόμενοι για την Εταιρεία.

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο Όμιλος κατά τη σύνταξη αυτών των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια
σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
(a) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και διερμηνειών που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
ακίνητα και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους
και τους διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧA) απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων
που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά.
Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε
σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο
βαθμό υποκειμενικότητας ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές
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καταστάσεις αναφέρονται στη Σημ. (d).
Στις 26 Ιανουαρίου 2017, η HGI Α.Ε. (πρώην Ελληνική Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε.) μαζί με τη
θυγατρική της Yalos Holdings Overseas Ltd (οι «Πωλητές») και η BA Glass S.A. (η μητρική εταιρεία της
B.A. Vidro S.A.) (ο «Αγοραστής»), ολοκλήρωσαν την πώληση. Η συμφωνία αγοράς ολοκληρώθηκε στις
8.10.2016 («συμφωνία πώλησης και αγοράς»), για την πώληση ολόκληρου του τομέα επιτραπέζιου της
Ελληνικής Υαλουργικής Βιομηχανίας Γιούλα Α.Ε., που περιλαμβάνει όλες τις μετοχές της Glasstank B.V.,
καθώς επίσης και την μεταφορά του τομέα επιτραπέζιου της Ελληνικής Υαλουργικής Βιομηχανίας Γιούλα
Α.Ε. Επομένως, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση που προκύπτει για την προηγούμενη χρήση δεν είναι
συγκρίσιμη.
Όλα τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ («€»), και
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
(b) Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και
των θυγατρικών του την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία της εξαγοράς, η οποία είναι η ημερομηνία κατά
την οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, και συνεχίζουν να ενοποιούνται μέχρι την ημερομηνία κατά την
οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών συντάσσονται
για την ίδια περίοδο αναφοράς με τη Εταιρεία, χρησιμοποιώντας συνεπείς λογιστικές πολιτικές. Όλα τα
υπόλοιπα, οι συναλλαγές, ρευστοποιημένα κέρδη και ζημίες του Ομίλου που προέρχονται από
Ενδοομιλικές συναλλαγές και μερίσματα απαλείφονται πλήρως.
Οι ζημίες των θυγατρικών αποδίδονται στα δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο ακόμη και αν αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο.
Μια μεταβολή ιδιοκτησιακού δικαιώματος σε θυγατρική εταιρεία, χωρίς απώλεια ελέγχου, λογίζεται ως
συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων. Αν ο Όμιλος χάσει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε:
• διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της
θυγατρικής
• διαγράφει τη λογιστική αξία των δικαιωμάτων που δεν συνιστούν έλεγχο
• διαγράφει τις συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές που έχουν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια
• αναγνωρίζει την εύλογη αξία του ανταλλάγματος που εισπράχθηκε
• αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης
• αναγνωρίζει οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα στα αποτελέσματα
• ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στην
κατάσταση αποτελεσμάτων ή τα κέρδη εις νέον, κατά περίπτωση.
Η πλήρης κατάσταση των θυγατρικών που ενοποιούνται μαζί με τις αντίστοιχες συμμετοχές
παρουσιάζονται στη Σημείωση 11.
(c) Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
(a) Συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία
Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου απόκτησης. Το κόστος της
απόκτησης υπολογίζεται ως το άθροισμα του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, αποτιμημένο κατά την
ημερομηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία, και του ποσού τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής στον
αποκτώμενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών επιμετρά τη μη ελέγχουσα συμμετοχή επί του
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αποκτώμενου είτε στην εύλογη αξία είτε σε αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων του αποκτώμενου.
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο Όμιλος εκτιμά τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και τις
αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειμένου για τη κατάλληλη ταξινόμησή τους και τον προσδιορισμό τους
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις οικονομικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά την
ημερομηνία απόκτησης.
Σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται σταδιακά, ο Όμιλος επιμετρά εκ νέου τα
συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την
ημερομηνία απόκτησης με τη διαφορά να μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτών θα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία
κατά την ημερομηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία του
ενδεχόμενου ανταλλάγματος, που τεκμαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, θα
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα χρήσης είτε ως μεταβολή στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν
θα επιμετράται έως την τελική τακτοποίησή του μέσω της καθαρής θέσης.
Η υπεραξία αρχικά αποτιμάται στο κόστος και αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσματος του
ανταλλάγματος που μεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως μη ελέγχουσα συμμετοχή επί των
καθαρών αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και των αναληφθέντων
υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγμα είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία επιμετρείται στο κόστος μείον σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αποκτηθεί σε μία συνένωση επιχειρήσεων,
κατανέμεται, από την ημερομηνία απόκτησης, στις Μονάδες Δημιουργίας Ταμιακών Ροών του Ομίλου οι
οποίες αναμένεται να επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεμηθεί στις συγκεκριμένες μονάδες δημιουργίας
ταμιακών ροών.
Όταν η υπεραξία αποτελεί μέρος της Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών και τμήμα της
δραστηριότητας της μονάδας αυτής διατεθεί, η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα που διατίθεται
συμπεριλαμβάνεται στην λογιστική αξία της δραστηριότητας κατά τον υπολογισμό του κέρδους ή της
ζημιάς από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η υπεραξία που έχει διατεθεί
επιμετρείται αναλογικά με τη σχετική αξία της δραστηριότητας που έχει πουληθεί και της σχετικής αξίας
του τμήματος της εναπομένουσας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.
(b) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίας και μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ το οποίο αποτελεί το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης της Υαλουργικής Βιομηχανίας Γιούλα Α.Ε. Κάθε εταιρεία του Ομίλου
καθορίζει μόνη της το νόμισμα λειτουργίας της και τα κονδύλια τα οποία περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις της αποτιμούνται με τη χρήση αυτού του νομίσματος. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της κάθε εταιρείας χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που είναι
εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές
ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση νομισματικών στοιχείων σε ξένα
νομίσματα απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή ζημίες που
προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως.
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Το νόμισμα λειτουργίας των θυγατρικών της Εταιρείας είναι το τοπικό νόμισμα της χώρας που η καθεμία
δραστηριοποιείται. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών εταιρειών μετατρέπονται σε Ευρώ
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και τα έξοδα
των θυγατρικών εταιρειών μετατρέπονται σε Ευρώ με την μέση σταθμισμένη ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την διάρκεια της χρήσης (εκτός εάν αυτός ο μέσος όρος δεν είναι μία αξιόπιστη
προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των
συναλλαγών, περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα και τα έξοδα μεταφράζονται με την ισοτιμία κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών).
Τα κέρδη και οι (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή αυτή
καταχωρούνται στην κατάσταση των Λοιπών συνολικών εισοδημάτων και εμφανίζονται στα ενοποιημένα
ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό «Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών» και ανέρχονται σε € (6.347)
και € (6.428), κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2018 και 2017, αντίστοιχα. Τα εν λόγω λοιπά αποθεματικά
παραμένουν σαν στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας
θυγατρικής οπότε και το αντίστοιχο αποθεματικό μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. Η υπεραξία και
οι αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την απόκτηση εταιρείας του εξωτερικού
εμφανίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας του εξωτερικού και
μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς.
(c) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Τα έξοδα έρευνας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Τα έξοδα ανάπτυξης
πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη προϊόντων. Τα έξοδα ανάπτυξης ενός επιμέρους έργου
αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια στοιχεία μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματα
Πάγια».
(d) Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο
και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα απεικονίζονται στην εύλογη αξία του
εισπρακτέου τιμήματος, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου και κινήτρων πωλήσεων. Ο Όμιλος
αξιολογεί το συμβατικό πλαίσιο των διαφόρων κατηγοριών εσόδων του ώστε να διαπιστώσει εάν ενεργεί
έως εντολέας/κύριος προμηθευτής αγαθών-υπηρεσιών ή αντιπρόσωπος. Ο Όμιλος έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι λειτουργεί ως εντολέας/κύριος προμηθευτής αγαθών-υπηρεσιών σε όλες τις κατηγορίες
των εσόδων του. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται
κατά την αναγνώριση του εσόδου:
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή
οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών, συνήθως κατά την
αποστολή τους.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης. Το στάδιο ολοκλήρωσης προσδιορίζεται με βάση τις ώρες εργασίας ως το τέλος της χρήσης
ως ποσοστό επί του συνόλου των εκτιμώμενων ωρών εργασίας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση που το
αποτέλεσμα της σύμβασης δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα, ως έσοδο αναγνωρίζεται μόνο το ποσό
των εξόδων που μπορούν να ανακτηθούν.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευμένου
με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα είσπραξης τους από
τον Όμιλο έχει κατοχυρωθεί.
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(e) Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Τα γήπεδα και οικόπεδα, αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα
και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και
τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και το κόστος αντικατάστασης
τμήματος των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν τέτοιο κόστος πραγματοποιείται,
στην περίπτωση που τα κριτήρια για την αναγνώριση του πληρούνται. Τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και
ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
προβλέψεις απομείωσής τους.
Οι αποτιμήσεις σε εύλογες αξίες πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλιστεί
ότι η εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού που αποτιμώνται δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη
λογιστική τους αξία.
Η υπεραξία από την αναπροσαρμογή πιστώνεται στο αποθεματικό εύλογης αξίας το οποίο περιλαμβάνεται
στο αντίστοιχο τμήμα της καθαρής θέσης των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
εκτός της περίπτωσης κατά την οποία αντιλογίζεται μια μείωση της εύλογης αξίας του ίδιου στοιχείου του
ενεργητικού η οποία προηγούμενα είχε αναγνωρισθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, περίπτωση
κατά την οποία η αύξηση αναγνωρίζεται επίσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ζημία από την
αναπροσαρμογή καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης, εκτός της περίπτωσης που η συγκεκριμένη
ζημιά απευθείας συμψηφίζει προηγούμενα αναγνωρισμένη υπεραξία υπολογιζόμενη πάνω στο ίδιο
περιουσιακό στοιχείο.
Κόστος δανεισμού το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το οποίο σχετίζεται
απευθείας με την εξαγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός στοιχείου ενεργητικού κεφαλαιοποιείται ως τμήμα
του κόστους του παγίου χρησιμοποιώντας το σχετικό κόστος δανεισμού. Συγκεκριμένοι φούρνοι
χρειάζονται μερική ή ολική ανακατασκευή περίπου κάθε 6 με 14 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της
ανακατασκευής, το σχετικό κόστος προστίθεται στην λογιστική αξία του παγίου εξοπλισμού αν τα κριτήρια
για την αναγνώριση του ικανοποιούνται. Όλα τα άλλα κόστη επισκευής και συντήρησης εξοδοποιούνται
στην χρήση στην οποία πραγματοποιούνται.
Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώληση ή 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 χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν
λόγω πάγιο.
Κατά την πώλησή ή την διαγραφή γηπέδων και οικοπέδων αποτιμημένων στην εύλογη αξία το αντίστοιχο
τμήμα του σχηματισθέντος αποθεματικού αναπροσαρμογής που οριστικοποιείται μεταφέρεται, χωρίς να
περιληφθεί στα αποτελέσματα της αντίστοιχης χρήσης, απ’ ευθείας στα αποτελέσματα εις νέον.
(f) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων
Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Η
υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές επανεξετάζονται και προσαρμόζονται, εάν κρίνεται απαραίτητο
στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Παγίου
Κτίρια
Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Καλούπια
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Ετήσιος Συντελεστής
Απόσβεσης
2% - 5%
7% - 15%
15% - 20%
15% - 50%
10% - 20%
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(g) Ασώματα Πάγια Στοιχεία
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται κυρίως από τα κόστη λογισμικού που αγοράζεται και τις
σχετικές δαπάνες για να τεθεί σε λειτουργία, καθώς και το πελατολόγιο και τις τεχνολογικές γνώσεις που
αποκτώνται κατά την συνένωση επιχειρήσεων (Σημ. 11). Οι αγοραζόμενες ασώματες ακινητοποιήσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος, ενώ εκείνες που ανακτήθηκαν μέσω συνενώσεων εταιρειών
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησής τους.
Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές
οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των αντίστοιχων παγίων. Οι συντελεστές που
χρησιμοποιούνται είναι για λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 20% - 25% και 14% - 25% για το
πελατολόγιο και τις τεχνολογικές γνώσεις.
Μετά την αρχική αναγνώριση ο Όμιλος ελέγχει τα υπόλοιπα των ασώματων ακινητοποιήσεων για σκοπούς
απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Όπου παρουσιαστούν ενδείξεις ύπαρξης απομείωσης, αναγνωρίζεται σχετική πρόβλεψη
απομείωσης ώστε το στοιχείο να εμφανίζεται στην ανακτήσιμη αξία του.
Απομείωση Αξίας Μη-Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας
η οποία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μηχρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για απομείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, καταγράφεται ζημία απομείωσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της
εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να
ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου
άμεσου κόστους διάθεσης, ενώ η αξία χρήσης είναι η τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από
τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές. Η μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών αντιπροσωπεύει τη μικρότερη αναγνωρίσιμη ομάδα περιουσιακών στοιχείων που
δημιουργεί ταμειακές εισροές που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές που
δημιουργούνται από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη διαδικασία
εξακρίβωσης του ότι οι ταμειακές εισροές από ένα περιουσιακό στοιχείο ή ομάδες περιουσιακών στοιχείων
είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες και κατά συνέπεια τον προσδιορισμό του επιπέδου της μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες περιλαμβανομένης της
διαχείρισης, της εμπορίας, της στρατηγικής της παραγωγής, το πως η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά
με τη συνέχιση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων, τη φύση και τους όρους των συμβατικών ρυθμίσεων
και την πραγματική και προβλεπόμενη απασχόληση των περιουσιακών στοιχείων. Με βάση τα παραπάνω, ο
Όμιλος έχει προσδιορίσει τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ανά ομάδα προϊόντων, γυάλινων και
επιτραπέζιων ειδών.
Οι ζημίες απομείωσης που έχουν αποτιμηθεί σε προηγούμενα χρόνια αντιλογίζονται μόνο όταν υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις ότι οι υποθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού,
έχουν μεταβληθεί. Σε αυτές τις περιστάσεις ο σχετικός αντιλογισμός αναγνωρίζεται στα έσοδα.
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(h) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39,
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:
•
•
•
•

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων,
απαιτήσεις και δάνεια,
επενδύσεις κρατούμενες έως την λήξη τους, και
διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία.

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά, στην εύλογη αξία πλέον δαπάνες
απόκτησης, εκτός από την περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά στοιχεία καταγράφονται στην εύλογη αξία
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών του στοιχείων μετά
την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζει τον προσδιορισμό αυτό στο τέλος κάθε χρήσης.
Οι συνήθεις αγοροπωλησίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημέρα
της συναλλαγής, η οποία είναι η ημέρα που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι
συνήθεις αγοροπωλησίες αποτελούν αγορές ή πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
απαιτούν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία να παραδίδονται μέσα στο χρονικό διάστημα που γενικά είναι
αποδεκτό από κανονισμούς ή συνθήκες τις αγοράς.
(i)
α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία κατατάσσονται ως εμπορικό χαρτοφυλάκιο εάν οι
επενδύσεις αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την
αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα παράγωγα επίσης
ταξινομούνται στην κατηγορία αυτή εκτός και αν προορίζονται για αντισταθμίσεις.
β. Διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι μέσω αποτελεσμάτων: Οι Διαθέσιμοι προς πώληση
επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίοι μπορεί να
πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή στις τιμές
των μετοχών.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή
αγορά. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, τα εν λόγω στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν
τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iii) Επενδύσεις κρατούμενες έως τη λήξη: Τα μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν κρατούμενα έως τη
λήξη, όταν ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους. Επενδύσεις οι
οποίες κρατούνται για απροσδιόριστη περίοδο δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι
κρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Για τις επενδύσεις που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος τους, τα κέρδη και οι
ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται,
καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iv) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) είναι
τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαρακτηρισθεί και ταξινομηθεί στην
κατηγορία αυτή ή που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Μετά την
αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα
προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε ξεχωριστό κονδύλι της καθαρής θέσης. Κατά
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την πώληση, τη διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες μεταφέρονται
στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως.
Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος της
οικονομικής θέσης. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία
υπολογίζεται με βάση τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων
συναλλαγών στην αγορά σύμφωνων με την αρχή των ίσων αποστάσεων, την αναφορά στην χρηματιστηριακή
αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, την ανάλυση
προεξοφλημένων χρηματοροών και τα μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.
(i) Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει
υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση όταν, και μόνον όταν,
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που
συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ένα πραγματοποιηθέν «ζημιογόνο
γεγονός») και το εν λόγω ζημιογόνο γεγονός έχει αντίκτυπο στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που δύναται να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Μια ένδειξη απομείωσης ενδέχεται να περιλαμβάνει
ενδείξεις ότι οι οφειλέτες ή ομάδα οφειλετών αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες, αθέτηση
ή καθυστέρηση στις καταβολές τόκου ή κεφαλαίου, την πιθανότητα πτώχευσης ή άλλης οικονομικής
αναδιάρθρωσης και όπου παρατηρήσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια μετρήσιμη μείωση των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, όπως αλλαγές στις καθυστερημένες πληρωμές ή τις
οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με τις αθετήσεις.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος
Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, ο Όμιλος
αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική ένδειξη της απομείωσης μεμονωμένα για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που είναι σημαντικά από μόνα τους ή συλλογικά για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Σε περίπτωση που ο Όμιλος προσδιορίσει
ότι δεν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης για μια μεμονωμένη αξιολόγηση χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, περιλαμβάνει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και τα
αξιολογεί συλλογικά για απομείωση. Τα περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται μεμονωμένα για
απομείωση και για τα οποία η ζημία απομείωσης είναι, ή εξακολουθεί να είναι, αναγνωρισμένη, δεν
περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για απομείωση.
Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης, το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της τρέχουσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (με εξαίρεση τις μελλοντικές αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
που δεν έχουν ακόμα προκύψει). Η τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλείται με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εάν
ένα δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την επιμέτρηση οποιασδήποτε
ζημίας απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο.
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης και το
ποσό της ζημίας απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα έσοδα από τόκους
συνεχίζουν να προσαυξάνονται στη μειωμένη λογιστική αξία και προσαυξάνονται με τη χρήση του
επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών με σκοπό τον
υπολογισμό της ζημίας απομείωσης. Τα έσοδα από τόκους καταγράφονται ως μέρος των
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χρηματοοικονομικών εσόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα δάνεια καθώς και οι συναφείς
επιδοτήσεις παραγράφονται όταν δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική μελλοντικής ανάκαμψης και όλες οι
εγγυήσεις έχουν υλοποιηθεί ή έχουν μεταφερθεί στον Όμιλο.
Εάν, σε μεταγενέστερο έτος, το ποσό της εκτιμώμενης ζημίας απομείωσης αυξηθεί ή μειωθεί, λόγω ενός
γεγονότος που επήλθε μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η προηγούμενη αναγνωρισθείσα ζημία
απομείωσης αυξάνεται ή μειώνεται με αναπροσαρμογή του λογαριασμού πρόβλεψης. Αν μια μελλοντική
παραγραφή ανακτηθεί μεταγενέστερα, η ανάκτηση πιστώνεται ως μέρος των χρηματοοικονομικών εσόδων
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Διαθέσιμες προς πώληση χρηματοοικονομικές επενδύσεις
Για τις διαθέσιμες προς πώληση χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση ή ομάδα επενδύσεων έχει υποστεί
απομείωση στη λογιστική της αξία.
Στην περίπτωση των επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση,
οι αντικειμενικές ενδείξεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της
εύλογης αξίας της επένδυσης κάτω από το κόστος της. Ως «σημαντική» αξιολογείται με βάση το αρχικό
κόστος της επένδυσης και ως «παρατεταμένη», με βάση την περίοδο κατά την οποία η εύλογη αξία ήταν
κάτω από το αρχικό κόστος της. Όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης, η σωρευτική ζημία, η οποία
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον
οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης στην εν λόγω επένδυση, η οποία έχει προγενέστερα αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα χρήσης, αφαιρείται από άλλα συνολικά έσοδα και απεικονίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι ζημίες απομείωσης σε επενδύσεις μετοχικών τίτλων δεν αντιλογίζονται μέσω
της κατάστασης αποτελεσμάτων. Οι αυξήσεις στην εύλογη αξία τους μετά από απομείωση απεικονίζονται
απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα.
Στην περίπτωση των χρεωστικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, η αξιολόγηση για
απομείωση βασίζεται στα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Ωστόσο, το ποσό που καταχωρείται για απομείωση είναι η
σωρευτική ζημία που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αποσβεσμένου κόστους και της τρέχουσας
εύλογης αξίας, μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης στην εν λόγω επένδυση, η οποία έχει προηγουμένως
απεικονιστεί στα αποτελέσματα χρήσης.
Τα μελλοντικά έσοδα από τόκους συνεχίζουν να προσαυξάνονται βάσει της μειωμένης λογιστικής αξίας
του περιουσιακού στοιχείου με τη χρήση του επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των
μελλοντικών ταμειακών ροών με σκοπό τον υπολογισμό της ζημίας απομείωσης. Τα έσοδα από τόκους
καταγράφονται ως μέρος των χρηματοοικονομικών εσόδων. Εάν, σε μεταγενέστερο έτος, η εύλογη αξία
χρεωστικού τίτλου αυξηθεί και η αύξηση δύναται να συσχετιστεί αντικειμενικά με γεγονός που προέκυψε
αφού η ζημία απομείωσης απεικονίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, η ζημία απομείωσης
αντιλογίζεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
(j) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερος υπολογισμός χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΔΛΠ 39 ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις σε εύλογη αξία στα αποτελέσματα χρήσεως, στα δάνεια και τους δανεισμούς ή ως παράγωγα
σε έγγραφα αντιστάθμισης κινδύνου σε ισχύουσα αντιστάθμιση, κατά περίπτωση. Ο Όμιλος καθορίζει την
ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την αρχική απεικόνιση. Όλες οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά απεικονίζονται στην εύλογη αξία, και, στην περίπτωση δανείων
και δανεισμών, πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αποτελούνται από προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις,
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τραπεζικές υπεραναλήψεις, δάνεια και δανεισμούς, συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης και
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
Μεταγενέστερος υπολογισμός
Ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την ταξινόμησή τους ως
ακολούθως:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως εμπορικό χαρτοφυλάκιο και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προσδιορίστηκαν κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία
μέσω της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως εμπορικό χαρτοφυλάκιο εφόσον αποκτώνται με
σκοπό την πώληση στο άμεσο μέλλον. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα του Ομίλου που δεν ορίζονται ως αντισταθμιστικά μέσα σε σχέσεις αντιστάθμισης όπως ορίζεται από
το ΔΛΠ 39. Τα μεμονωμένα ενσωματωμένα παράγωγα ταξινομούνται επίσης ως εμπορικό χαρτοφυλάκιο
εκτός εάν προσδιορίζονται ως ισχύοντα μέσα αντιστάθμισης.
Τα κέρδη ή οι ζημίες από υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως εμπορικό χαρτοφυλάκιο απεικονίζονται στις
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο Όμιλος δεν έχει προσδιορίσει οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την αρχική
αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Δάνεια και δανεισμοί
Όλα τα δάνεια και οι δανεισμοί καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, ως εύλογη αξία του αντιτίμου που
λαμβάνεται μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης που συνδέονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα έντοκα δάνεια και δανεισμοί υπολογίζονται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζημίες απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως
όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται όπως και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση ή προσαύξηση κτήσης
και τυχόν αμοιβές ή έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου. Η απόσβεση
με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου συμπεριλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
(k) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενα για πώληση αν η λογιστική
τους αξία θα ανακτηθεί μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από συνεχή χρήση. Η συνθήκη αυτή
θεωρείται ότι πληρείται όταν η πώληση εμφανίζεται ως ένα εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο και το
περιουσιακό στοιχείο είναι άμεσα διαθέσιμο προς πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του. Η διοίκηση της
Εταιρείας οφείλει να δεσμευτεί ότι η πώληση θα διακανονιστεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
του ισολογισμού ώστε να δικαιολογείται η ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου ως διαθέσιμο προς
πώληση. Τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενα για πώληση
επιμετρούνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας απομειωμένης
κατά το κόστος.
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(l) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
•
•

τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν λήξει,
ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως
χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή
• ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον
έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον
έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της
συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η
οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία
μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί ο Όμιλος
να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή
πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται
ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που
δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου
το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου περιορίζεται στην
χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του
δικαιώματος.
(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου
μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας
υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.
(m) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται
στην κατάσταση οικονομικής θέσης μόνο όταν ο Όμιλος έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να
τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει
την υποχρέωση ταυτόχρονα.
(n) Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος των ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν
ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες,
εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να
περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων
προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων
και ημιετοίμων προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον
τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών
είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου. Πρόβλεψη για
βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Μειώσεις στην
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καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και ζημίες από αποθέματα εξοδοποιούνται μέσα στην περίοδο στην οποία
αυτές οι μειώσεις και οι ζημίες πραγματοποιούνται.
Τα ανταλλακτικά παγίων και τα υλικά επισκευών καταχωρούνται σαν αποθέματα στη χαμηλότερη τιμή
μεταξύ της αξίας κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξία τους και χρησιμοποιούνται είτε για
πώληση σε τρίτους, είτε για συντηρήσεις είτε για σημαντικές επανακατασκευές ενσώματων παγίων. Επειδή
η μελλοντική χρήση αυτών των ανταλλακτικών δεν είναι προκαθορισμένη κατά την αγορά τους,
θεωρούνται ως αποθέματα. Όταν χρησιμοποιούνται για συντήρηση, το κόστος των ανταλλακτικών
μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης όταν αναλωθούν. Όταν τα ανταλλακτικά παγίων και τα υλικά
επισκευών χρησιμοποιούνται για επανακατασκευές ενσώματων παγίων (δηλαδή, εγκαθίστανται σε
μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό ή προορίζεται η χρήση τους στην επανακατασκευή ενσώματων
παγίων στοιχείων), αναγνωρίζονται ως ενσώματα πάγια στοιχεία και ο χρόνος απόσβεσής τους υπερβαίνει
την χρονική διάρκεια των δεκατριών (13) μηνών.
(o) Χρηματικά Διαθέσιμα
Ο Όμιλος θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη
μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
Για τη σύνταξη της κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα και χρηματικά ισοδύναμα
αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και χρηματικά
ισοδύναμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
(p) Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού που αφορά άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού
στοιχείου για την οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνεται στο κόστος αυτού
του περιουσιακού στοιχείου. Τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού βαρύνουν τα έξοδα της περιόδου στην οποία
πραγματοποιούνται. (βλέπε λογιστική πολιτική στη Σημείωση των ενσώματων πάγιων στοιχείων 2.(c).e)
(q) Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν προγράμματα καθορισμένων παροχών στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και
την Ουκρανία. Το κόστος αυτών των αποζημιώσεων με βάση τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
προσδιορίζεται με τη χρησιμοποίηση της αναλογιστικής μεθόδου αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων
υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method).
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 εισάγει μια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών, συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών τα οποία
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και εξαιρούνται μόνιμα από τα Αποτελέσματα
Χρήσης. Επίσης, οι αναμενόμενες αποδόσεις των προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν
αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της
καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης παροχής στα Αποτελέσματα Χρήσης, ο
οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση
της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον
στα Αποτελέσματα Χρήσης στη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας πραγματοποίησης της
τροποποίησης και της ημερομηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερματισμού.
Περαιτέρω ανάλυση των προγραμμάτων περιλαμβάνεται στην Σημ. 24.
(r) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από
τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό
των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια (εκτός αποτελεσμάτων χρήσης), στην οποία περίπτωση καταχωρείται
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια εκτός αποτελεσμάτων χρήσης.
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Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς
τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος
της περιόδου και τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες
φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων στις χώρες που
δραστηριοποιείται ο Όμιλος και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα
φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών
εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές εκτός εάν προκύπτει:
• από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία
συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
• σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και
συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει διαθέσιμο
μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή σχετίζεται με
• τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της
υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση
επιχειρήσεων και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζημία.
• φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς
εταιρείες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό ότι
προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των
οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές
φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει ολόκληρη την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή εν μέρει.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα αναγνωριστεί η απαίτηση
ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή έχουν κατ’ ουσία θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης των
οικονομικών καταστάσεων.
(s) Όμιλος ως μισθωτής
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν στον Όμιλο ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της
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μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων
μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών
εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο
εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα
αποτελέσματα.
Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο Όμιλος θα αποκτήσει την κυριότητα μέχρι τη λήξη της
μίσθωσης, το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται στην ελάχιστη εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του
περιουσιακού στοιχείου και στη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως λειτουργικά έξοδα στα αποτελέσματα της
χρήσης με σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Όμιλος ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη
που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λειτουργική αξία
του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια
βάση όπως τα εισοδήματα από τα ενοίκια. Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίστηκαν ως έσοδα κατά την
περίοδο κατά την οποία έχουν πραγματοποιηθεί.
(t) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει
από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτείται εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού
της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που
αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης.
Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται
προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν
μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
(u) Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και
είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται
στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε
σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από
του προϊόντος της έκδοσης.
(v) Κέρδη/(Ζημίες) ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/(ζημιών) που
αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής με το σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια της σχετικής περιόδου. Τα απομειούμενα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη
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διαίρεση των καθαρών κερδών/(ζημιών) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής με το σταθμισμένο
μέσο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρμόζεται για τις
επιπτώσεις των δικαιωμάτων απομείωσης.
(w) Πληροφόρηση κατά Τομέα
Οι λειτουργικοί τομείς αναφέρονται κατά τρόπο σύμφωνο με την εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται
από τον επικεφαλή για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων του Ομίλου (συγκεκριμένα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των πόρων και την
αξιολόγηση των επιδόσεων των λειτουργικών τομέων. Ο Όμιλος παράγει φιάλες και επιτραπέζια προϊόντα
από γυαλί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία. Λόγω της
φύσης των προϊόντων και των πελατών του Ομίλου, ο Όμιλος λειτουργεί και διοικείται ανά επιχειρηματική
οντότητα, φιάλες και επιτραπέζια προϊόντα. Κατά συνέπεια, είναι διαθέσιμα λειτουργικά αποτελέσματα,
καθώς επίσης και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ανά οντότητα.
(x) Κρατικές Επιχορηγήσεις
Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν επιχορηγήσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση ειδικών έργων για την
απόκτηση ασώματων και ενσώματων παγίων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις, αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι θα τηρηθούν.
Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται σε
λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως με ισόποσες ετήσιες
δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε.
Το ποσό της απόσβεσης περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» των αποτελεσμάτων
χρήσης. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη
διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για τη συστηματική συσχέτιση τους με τα επιχορηγούμενα έξοδα.
(y) Διανομή Μερίσματος
Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως
υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τους μετόχους.
(z) Δικαιώματα εκπομπών αερίων ρύπων
Τα δικαιώματα εκπομπών αερίων ρύπων αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο της καθαρής υποχρέωσης
βάση του οποίου ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρέωση όταν οι εκπομπές αερίων ξεπεράσουν τα επιμεριζόμενα
δικαιώματα. Ο Όμιλος επέλεξε να επιμετρά την καθαρή υποχρέωση στην βάση της χρονικής περιόδου για
την οποία έχει το ανέκκλητο δικαίωμα επί των σωρευτικών δικαιωμάτων ρύπων που έχει λάβει. Τα
δικαιώματα που αποκτώνται πλέον των απαιτούμενων για την κάλυψη των ελλειμμάτων, αναγνωρίζονται
ως ασώματες ακινητοποιήσεις. Έσοδα που προκύπτουν από την πώληση επιχορηγούμενων δικαιωμάτων
εκπομπής αναγνωρίζονται ως μείωση του κόστους πωλήσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Όμιλος δεν είχε
υπερβεί αυτά τα δικαιώματα. Εκτιμάται ότι τα διαθέσιμα δικαιώματα εκπομπής του Ομίλου δε ξεπερνούν τις
ανάγκες του 2018. Σχετικά με την περίοδο 2013 – 2020 και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εκτιμάται ότι ο Όμιλος δε θα αντιμετωπίσει ελλείμματα στα δικαιώματα εκπομπής στο άμεσο
μέλλον.
(aa)Απομείωση
Περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν συγκεκριμένη ωφέλιμη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση και
ελέγχονται ετήσια για τυχόν απομείωση ή οποτεδήποτε υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Περιουσιακά
στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν οποιοδήποτε γεγονός ή αλλαγή
των συνθηκών αποτελεί ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται για το ποσό που η λογιστική αξία ξεπερνά την ανακτήσιμη. Για σκοπούς
υπολογισμού της αξίας απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στη μικρότερη δυνατή
ανεξάρτητη μονάδα δημιουργίας χρηματοοικονομικών εισροών. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεί απομείωση εξετάζονται για πιθανό αντιλογισμό
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αυτής της απομείωσης κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.
(d) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι
εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται
στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων. 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. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Διοίκηση του Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις σε
σχέση με την πιστωτική της πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη αναφορές από τη νομική υπηρεσία για
πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται (Σημ.16).
ii. Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, οι προβλέψεις για φόρους εισοδήματος βασίζονται σε εκτιμήσεις σχετικές με τους
φόρους που πρόκειται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνουν τον τρέχοντα φόρο
εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος, την πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν
σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και την αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η
οριστικοποίηση των φόρων εισοδήματος μπορεί να διαφέρει από τα σχετικά ποσά που περιλαμβάνονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις (Σημ. 9).
iii. Συντελεστές απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές
Τα πάγια στοιχεία του Ομίλου αποσβένονται σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι
ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά ώστε να εξακριβωθεί εάν η αρχική περίοδος συνεχίζει να είναι
κατάλληλη. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές αυτών των πάγιων στοιχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με
διάφορους παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης (Σημ. 2 (f)).
iv. Απομείωση ενσωμάτων παγίων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως
η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής
ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των
μελλοντικών ταμειακών ροών (Σημ.12).
v. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές ζημίες στον βαθμό
που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις
φορολογικές ζημίες. Σημαντικές εκτιμήσεις και υποθέσεις διαμορφώνουν το ποσό των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων που μπορεί να αναγνωριστεί, βάσει πιθανού χρόνου και του επιπέδου των
μελλοντικών φορολογητέων κερδών καθώς και στρατηγικές μελλοντικού φορολογικού σχεδιασμού.
Περαιτέρω πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στη Σημ. 9.
vi. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική
μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικά με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό
αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη
εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα
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και η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους (Σημ.24).
vii. Αποτίμηση εδαφικών εκτάσεων στη εύλογη αξία
Η πολιτική του Ομίλου είναι η αποτίμηση των εδαφικών εκτάσεων σε αναπροσαρμοσμένες αξίες
(εκτιμώμενες εύλογες αξίες), όπως αυτές καθορίζονται από ανεξάρτητες εταιρείες εκτιμητών, μείον τυχόν
ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται από την ημερομηνία αναπροσαρμογής. Οι αποτιμήσεις γίνονται
με επαρκή περιοδικότητα ώστε η εύλογη αξία του αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου να μην
διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του (Σημ. 12).
viii. Απομείωση υπεραξίας
Ο Όμιλος αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό
απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει
επιμεριστεί ποσό υπεραξίας. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί ο Όμιλος να εκτιμήσει τις μελλοντικές
ταμειακές ροές της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο
προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών
ροών. (Σημ. 11).
Σημαντικές κρίσεις:
i.
Από-αναγνώριση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων
Όταν ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο του ενεργητικού ή έχει αναλάβει ταυτόχρονα μια υποχρέωση προς τρίτους να το εξοφλήσει
πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μιας σύμβασης μεταβίβασης, η διοίκηση
χρησιμοποιεί την κρίση της για να προσδιορίσει εάν δεν έχει μεταβιβάσει ούτε έχει παρακρατήσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, και το στοιχείο
του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου στο εν λόγω
περιουσιακό στοιχείο.
Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου
αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του
μέγιστου ποσού που ο Όμιλος ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει. Επιπλέον, η διοίκηση εκφράζει εκτιμήσεις
για την αξία της εγγύησης ώστε να καθορίσει το ποσό της συνεχιζόμενης ανάμειξης.
Προσδιορισμός των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών για τον προσδιορισμό της αξίας
απομείωσης
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης η Εταιρεία προχωρά στον προσδιορισμό κάθε μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ»), η οποία αντιπροσωπεύει την μικρότερη αναγνωρίσιμη μονάδα περιουσιακών
στοιχείων που δημιουργεί ταμιακές εισροές οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις ταμιακές
εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων περιουσιακών στοιχείων. Κατά τον προσδιορισμό των
ΜΔΤΡ, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως η διαχείρισης της παραγωγής, η
στρατηγική πωλήσεων και η φύση και όροι που απορρέουν από τις συμβάσεις της. Η Εταιρεία λαμβάνει
υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως οι επενδύσεις και αποφάσεις διακοπής δραστηριότητας καθώς και τον
τρόπο που η διοίκηση παρακολουθεί την οικονομική απόδοση του ομίλου.
Ο προσδιορισμός ως προς το αν οι ταμιακές ροές των ομάδων προϊόντων τα οποία αποτελούν μια ΜΔΤΡ
είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες μεταξύ τους, απαιτεί την εξάσκηση κρίσης για την αξιολόγηση όλων
των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ιδίως όσον αφορά τις υποθέσεις
και κρίσεις σχετικά με τη μελλοντική σχεδιαζόμενη και αναμενόμενη παραγωγή και τις στρατηγικές
πωλήσεων. Σε περίπτωση που με την πάροδο του χρόνου οι κρίσεις της Διοίκησης αποδειχθούν
εσφαλμένες, ή υπόκεινται σε αλλαγή ή τροποποίηση σε μελλοντικές περιόδους, τότε είναι δυνατό να
προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις απομείωσης ή αναστροφές απομείωσης.

ii.
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iii.
Συνέχιση Δραστηριότητας
Η Διοίκηση του Ομίλου πραγματοποιεί την αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας
βάσει των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων που καλύπτουν περίοδο πέντε ετών. Οι εκτιμήσεις και
οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των επιχειρηματικών σχεδίων βασίζονται σε
ιστορικά στοιχεία και προηγούμενες εμπειρίες καθώς και σε διάφορους παράγοντες που θεωρούνται
λογικοί δεδομένου των περιστάσεων και επανεξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και
αναμενόμενες μελλοντικές συνθήκες αγοράς. Η ετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων επίσης
περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες παραδοχές για σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες που εμπεριέχουν
σημαντική χρήση κρίσης της Διοίκησης. Σε περίπτωση που με την πάροδο του χρόνου οι κρίσεις της
Διοίκησης αποδειχθούν εσφαλμένες, η αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας
μπορεί να επηρεαστεί.
Οι παρούσες καταστάσεις οικονομικής πληροφόρησης έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου.
(e) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων:
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της HGI Ελληνική
Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε. για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις 30 Ιουνίου 2019.
Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στην τελική έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
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Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής και Γνωστοποιήσεις

3.

(a) Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο την 1η Ιανουαρίου
2017 και δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρείας.
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη
οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όμιλος/ Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1
Ιανουαρίου 2017.
•

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς
τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το
λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονομική
οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για φορολογικούς σκοπούς ή
όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους μέχρι την
αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν είχαν κάποια
επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων
Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που
επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από
ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν είχαν κάποια
επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η παρακάτω αναβάθμιση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναβάθμιση δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου/Εταιρείας.
➢ ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές
οικονομικές πληροφορίες σχετικά με θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις,
εφαρμόζονται για τη συμμετοχή μιας οικονομικής οντότητας σε μία θυγατρική, κοινοπραξία ή
συγγενή επιχείρηση που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, ως κατεχόμενη για διανομή
ή ως διακοπείσα δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5

(b) Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν
υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία
•

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του
έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα:
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Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει
νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η
Διοίκηση της Εταιρείας / Ομίλου προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι
δεν θα έχει κάποια επίδραση στις Οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που
προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος
της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την
αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις
δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Διοίκηση της
Εταιρείας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια επίδραση στην Οικονομική της θέση ή επίδοση.

•

ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις)
Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του
ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με
Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η
διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην
απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία
είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και
πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι
αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το
ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική
προσέγγιση. Η Διοίκηση της Εταιρείας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια επίδραση στην
Οικονομική της θέση ή επίδοση.

•

ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και
γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή»)
και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις
περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο
λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών
παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Διοίκηση της Εταιρείας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει
κάποια επίδραση στην Οικονομική της θέση ή επίδοση.

•

ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2021 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή εφόσον το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες και
το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση, έχουν εφαρμοστεί. Το ΔΠΧΑ
17 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων. Απαιτεί επίσης να εφαρμόζονται παρόμοιες αρχές σε συμβόλαια
αντασφάλισης που κατέχονται και σε συμβόλαια επένδυσης που εκδίδονται με χαρακτηριστικά
προαιρετικής συμμετοχής. Στόχος είναι, η διασφάλιση της παρεχόμενης πληροφόρησης, από τις
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οικονομικές οντότητες, να αντιπροσωπεύει αξιόπιστα αυτά τα συμβόλαια. Η παρεχόμενη
πληροφόρηση επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προβούν σε αξιολόγηση της
επίδρασης των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, στην κατάσταση
οικονομική θέσης, στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές μιας οικονομικής
οντότητας.
•

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ
10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή
περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση,
ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε
επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του
έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου/Εταιρεία.

•

ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά
με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων
που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και
διακανονίζονται σε μετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα
συμψηφισμού των υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των
τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία
διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που
διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν είχαν κάποια επίδραση στις Οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

ΔΠΧΑ 4: Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστικά Συμβόλαια (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018. Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν από ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του
νέου Προτύπου που αφορά στα χρηματοοικονομικά μέσα (ΔΠΧΑ 9) πριν από την αντικατάσταση του
υφιστάμενου προτύπου για τα ασφαλιστικά συμβόλαια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι
τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστικά συμβόλαια: την
προσωρινή αναβολή της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και την προσέγγιση της επικάλυψης (overlay
approach). Η προσέγγιση της επικάλυψης δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστικά
συμβόλαια να αναταξινομήσουν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων από την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9,από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εσόδων. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου/Εταιρεία.

•

ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία
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οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή
από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου
πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα
και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη
χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν είχαν κάποια επίδραση στις
Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

•

ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από
ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη
της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται
να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια
επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο
η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις
και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή
επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο
προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9,
προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα
δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι
οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό
συναλλαγών που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η
διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη
χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή
πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου,
εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού
στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή
εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής
για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου/Εταιρεία.

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων
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χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για
το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου/Εταιρεία.
➢ ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς: η
αναβάθμιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις
χρηματοπιστωτικών μέσων, παροχών σε εργαζομένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την πρώτη
εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.
➢ ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε συγγενή
επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης
επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για
κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση.
•

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση
της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των
φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων
φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από
τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της
αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των
αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.

•

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι
αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική τροποποιήση
δεν είχε κάποια επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρεία.
➢ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις
στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι
όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε
στην επιχείρηση αυτή.
➢ ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των
πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα
πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που
δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.
➢ ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου
ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για
την οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το
περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού
αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό.
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4.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές (Σημ. 25)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (Σημ. 25)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο
Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος
παραγωγής
Κόστος μισθοδοσίας (Σημ. 6)

5.

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

6.030
955

8.515
1.044

175
44

2.731
146

31
480
7.496

5.444
431
15.434

12
231

5.317
75
8.269

(4.160)
3.336

(4.332)
11.102

231

8.269

Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
(Σημ. 12)
Αποσβέσεις ασώματων παγίων στοιχείων
(Σημ. 13)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (Σημ. 26)
Σύνολο Αποσβέσεων
Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος
παραγωγής
Σύνολο αποσβέσεων που χρεώθηκαν στις
λοιπές λειτουργίες (Σημ. 6)

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

2017

8.737

5.602

319

846

49
8.786

30
5.632

20
339

20
866

(7.803)

(4.634)

-

(487)

983

998

339

379
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6.

Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ.4)
Αμοιβές και παροχές τρίτων
Αναλώσιμα υλικά
Αποσβέσεις (Σημ. 5)
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Ναύλα και λοιπά έξοδα μεταφορών
Φόροι και τέλη
Ενοίκια (Σημ. 31β)
Προμήθειες
Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας
Έξοδα ταξιδιών
Έξοδα στέγασης
Τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικά έξοδα
Επισκευές και συντηρήσεις
Ασφάλιστρα
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων
Συνδρομές
Λοιπά έξοδα

2017

3.336
1.602
237
983
210
355
186
446
502
209
206
92
88
751
266
26
45
397
9.937

11.102
5.080
299
998
192
231
1.779
490
446
230
158
31
87
462
127
96
15
183
22.006

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
231
148
10
339
7
79
30
65
15
272
28
14
31
1.269

8.269
3.849
8
379
19
1.453
62
4
19
82
10
28
264
21
40
7
28
14.542

Τα παραπάνω έξοδα αναλύονται σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

2017

4.304
5.633
9.937

4.354
17.652
22.006
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Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
468
801
1.269

838
13.704
14.542
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7.

Λοιπά έσοδα – έξοδα
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα), εκμετάλλευσης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις για
απώλεια κερδών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Κέρδη από πώληση άχρηστου
υλικού/καταστροφή αποθεμάτων
Κέρδη εκποίησης πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Αντιστροφή απομείωσης πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις
Ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων
Ζημίες εκποίησης πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Ζημιές από πώληση άχρηστου
υλικού/καταστροφή αποθεμάτων
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, καθαρά

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

2017

159

675

128

428

-

-

-

2

78

150

-

-

28
1.970
2.235

17.383
18.208

727
855

17.167
17.597

(99)
(542)

(422)
(487)

(22)
-

(16)
(197)

-

-

-

-

(126)
(1.418)
(2.185)
50

(222)
(1.131)
17.077

(22)
833

(213)
17.384
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8.

Χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα και Συναλλαγματικές Διαφορές
α. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημ. 23)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημ. 28)
Χρεωστικοί τόκοι σε δάνεια προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Έξοδα που σχετίζονται με χρηματοδοτικές
μισθώσεις (Σημ. 24)
Έξοδα που σχετίζονται με συμβάσεις
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
Έξοδα τραπεζών και λοιπά συναφή έξοδα
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (Σημ. 19)
Πιστωτικοί τόκοι από δάνεια προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Πιστωτικοί τόκοι από δάνεια προς τρίτους
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

(53)
-

(955)
(169)

-

(216)
(101)

-

-

(410)

(397)

(2)

(4)

-

-

(173)
(11)
(239)

(45)
(113)
(1.295)
(2.581)

(2)
(412)

(39)
(31)
(16)
(800)

18

28

-

-

18

2
30

535
535

615
174
789

(221)

(2.551)

123

(11)

β. Οι συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σχετίζονται
κυρίως με συναλλαγματικές απώλειες που προκύπτουν από τη μετάφραση των δανείων των θυγατρικών
επιχειρήσεων που έχουν συναφθεί σε € στις ισοτιμίες που ίσχυαν στο τέλος της χρήσης και αναλύονται ως
εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
Bio med sklo – Ουκρανία
Bucha Glass – Ουκρανία
New Glass – Βουλγαρία
Yioula – Ελλάδα
Uniglass - Greece
Uniglass Glassworks – Ρουμανία
Λοιποί
Καθαρές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές
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996
713
51
(15)
(389)
1.356

(348)
39
(18)
(304)
(30)
(4)
(665)
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9.

Φόροι Εισοδήματος
Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε για την
Εταιρεία στις χρήσεις 2018 και 2017 ήταν 29% και 29%, αντίστοιχα.
Για τις εταιρείες του Ομίλου ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε για τη χρήση 2018 ήταν : για
όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία 18%, στην Ρουμανία: 16% στην Βουλγαρία: 10%, στην
Κύπρο 12,5% και στην Ολλανδία 25%.
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
Τρέχων φόρος εισοδήματος:
Δαπάνη τρέχοντος φόρου εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:
Σχετιζόμενος με αναγνώριση και αντιλογισμό
προσωρινών φορολογικών διαφορών
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος
που απεικονίζεται στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

2017

(148)

4.440

-

4.359

(172)

(3.707)

56

(4.765)

(320)

(733)

56

(406)

Ενοποιημένη κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή
οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών
σε ξένο νόμισμα
Πώληση θυγατρικής
Επίδραση από προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Αναβαλλόμενος φόρος καταχωρημένος
απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

2017

-

(50)
826

-

-

(19)

(136)

-

(129)

(19)

640

-

(129)

Η συμφωνία της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του
ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων για τα έτη 2018 και 2017, συνοψίζεται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας
Επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση
Φορολογική επίδραση από το διαφορετικό
φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τις
θυγατρικές εταιρείες
Μη εκπιπτώμενα έξοδα
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
για φορολογικούς σκοπούς
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
(240)
2.558

2018
(3.056)

2017
208.905

886
(15)

60.582
-

(70)
-

742
-

(579)
-

(33.719)
8.839

15
-

-

(612)

(34.969)

-

(1.148)

(320)

(733)

(55)

(406)
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Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται
για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές, στις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιείται ο Όμιλος, εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου,
στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες της, οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν ως εξής:
Εταιρεία
New Glass EAD
Yalos Holdings Overseas Limited
Uglass Holdings Limited
Bio med sklo Public Joint Stock Company
Buchansky Glass Containers Plant Limited Liability Company
Buchansky Glasswork Plant Limited Liability Company
Alpha Glass Limited
Uniglass Hellas S.A.
Uniglass Glassworks S.A
Uniglass Overseas Limited

Ανέλεγκτες χρήσεις
2012 – 2018
2009 – 2018
2009 – 2018
2015 – 2018
2011 – 2018
2007 – 2018
2009 – 2018
2013 – 2018
2015 – 2018
2015 – 2018

Με δεδομένο ότι εκκρεμούν οι φορολογικοί έλεγχοι των πιο πάνω θυγατρικών εταιριών για προηγούμενες
χρήσεις, ο Όμιλος με βάση την προσέγγιση και ερμηνεία των φορολογικών αρχών για τον προσδιορισμό
του τελικού φόρου σε κάθε χώρα, πιστεύει ότι έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για πιθανές διαφορές που
ίσως προκύψουν από τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται
να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65α του Ν.4174/2013 το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο
που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εκδίδει
στην εταιρεία “Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης” και στην συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
Ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 εώς και 2015 διενεργήθηκε από τους νόμιμους
ελεγκτές, βάσει της παρ. 5, άρθρο 82, Ν2238/94 χωρίς να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις.
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Αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος αναλύεται ως εξής:
Ο Όμιλος
Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Πρόβλεψη για αποθέματα
Κεφαλαιοποίηση παγίων χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Απαιτήσεις
Λοιπά
Φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων, έσοδο
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

(1.665)
264
82

(1.168)
(101)
95

(172)
-

4.204
11
(47)

73

98

-

35

96
123
(1.527)

115
92
(1.494)

-

69
(565)
-

(172)

3.707

(2.554)

(2.363)

Η εταιρεία
Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

(1.074)

(1.065)
-

-

5.687
(11)

-

-

-

37

(782)

(847)

-

192
(293)
(847)

-

4.765

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Πρόβλεψη για αποθέματα
Κεφαλαιοποίηση παγίων χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Απαιτήσεις
Λοιπά
Φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων, έσοδο
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

(1.856)
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι αποσαφηνίζονται στο αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων καταστάσεων
οικονομικής θέσης:
Η εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

2017

289
(2.843)

535
(2.898)

(1.856)

(1.912)

(2.554)

(2.363)

(1.856)

(1.912)

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων έχει ως εξής:
Η εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
1η Ιανουαρίου
Φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση
συνολικών εσόδων
Φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση
λοιπών συνολικών εσόδων
31η Δεκεμβρίου

2017

(2.363)

(6.710)

(1.912)

(6.548)

(172)

3.707

56

4.765

(19)
(2.554)

640
(2.363)

(1.856)

(129)
(1.912)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα συγχώνευσης των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και εφόσον οι αναβαλλόμενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς.
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10.

(Ζημίες) / Κέρδη ανά μετοχή
Οι βασικές (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των (ζημιών) / κερδών που αναλογούν
στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της
περιόδου.
Δεν υπήρχαν γεγονότα ή συνθήκες που θα μπορούσαν να επιδράσουν απομειωτικά στον υπολογισμό των
μετοχών και κατά συνέπεια τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίσα.

(Ποσά σε Ευρώ)

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018

Καθαρές (ζημίες)/κέρδη αποδιδόμενες στους
μετόχους της μητρικής
Μέσος αριθμός μετοχών για τον υπολογισμό των
βασικών και μειωμένων κερδών (Σημ. 20)
(Ζημίες)/κέρδη ανά μετοχή

2017

2018

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2017

(3.576)

207.890

(240)

2.965

16.108.000

16.108.000

16.108.000

16.108.000

(0,22)

12,91

(0,01)

0,18
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11.

Θυγατρικές Εταιρείες
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της HGI Ελληνική
Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε και των θυγατρικών της (έμμεσα και άμεσα) ως κάτωθι:

% Συμμετοχής
31 Δεκεμβρίου
Εταιρεία
New Glass E.A.D. (“New
Glass”)
Bio med sklo Public Joint
Stock Company (“Bio med
sklo”)
Buchansky Glass
Containers Plant Limited
Liability Company (“Bucha
Glass”)
Buchansky Glasswork Plant
Limited Liability Company
(“Bucha Flat”)
Yalos Holdings Overseas
Limited (“Yalos Holdings”)
Uglass Holdings Limited
(“Uglass”)
Alpha Glass Limited
(“Alpha Glass”)
Uniglass Hellas S.A.
(“Uniglass”)
Uniglass Glassworks SRL

2018

2017

Χώρα
Εγκατάστασης

Μέθοδος
Ενοποίησης

Κύρια Δραστηριότητα

100,00%

100,00%

Βουλγαρία

Ολική

Παραγωγή και εμπορία
γυάλινων επιτραπεζίων
ειδών

100,00%

84,63%

Ουκρανία

Ολική

Παραγωγή και εμπορία
γυάλινων φιαλών

84,95%

84,95%

Ουκρανία

Ολική

Σε αδράνεια

100,00%

100,00%

Ουκρανία

Ολική

Σε αδράνεια

100,00%

100,00%

Κύπρος

Ολική

Εταιρεία συμμετοχών

100,00%

100,00%

Κύπρος

Ολική

Εταιρεία συμμετοχών

100,00%

100,00%

Κύπρος

Ολική

Εταιρεία συμμετοχών

100,00%

100,00%

Ελλάδα

Ολική

Εμπορία γυάλινων
επιτραπεζίων ειδών

100,00%

100,00%
Ρουμανία

Ολική

Εμπορία γυάλινων
επιτραπεζίων ειδών

(“Uniglass Glassworks”)
Avik Glass Limited
(“Avik”)
Yioula Overseas Limited
(“Yioula Overseas”)

100,00%

100,00%

Κύπρος

Ολική

Εταιρεία συμμετοχών

100,00%

100,00%

Κύπρος

Ολική

Εταιρεία συμμετοχών

Στις 26 Ιανουαρίου 2017, η εταιρεία Glasstank B.V. (μία εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας Yalos Ltd)
εξαγοράστηκε από την BA Vidro S.A. (ο αγοραστής) με ένα συνολικό τίμημα περίπου € 340 εκατομύρια.
Επιπλέον, στις 26 Ιανουαρίου 2017, τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις (η επιχειρηματική
δραστηριότητα) της Υαλουργικής Βιομηχανίας Γιούλα Α.Ε εξαγοράστηκε από τον αγοραστή για το τίμημα
των € 29.9 εκατομυρίων.
Μετά και την εξαγορά η επωνυμία καθώς και τα λογότυπα αποκτήθηκαν από τον Αγοραστή και συνεπώς η
Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. μετονομάστηκε σε HGI Ελληνική Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε.
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Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών από τη διάθεση είχαν ως εξής:
Συν: Τίμημα πώλησης δραστηριότητας

339.995

Ενσώματα πάγια

173.546

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις μακροπρόθεσμες

244.631

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2.917

Αποθέματα

38.335

Εμπορικές απαιτήσεις

50.023

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμες

74.348

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

6.438

Μακροπρόθεσμα δάνεια

(190.903)

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις μακροπρόθεσμες

(93.624)

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

(14.325)

Εμπορικές υποχρεώσεις

(27.582)

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμες

(59.801)

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

(66.264)

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυρπόθεσμες υποχρεώσεις

(14.473)

Μείον: Διάθεση Καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Συν: Πώληση διακαιωμάτων που δε συνιστούν έλεγχο

123.266

4.601

Κέρδος / (Ζημιά) από πώληση θυγατρικών που αναγνωρίζονται στα
Έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια

221.330

Επίδραση στις ταμειακές ροές από τα χρηματικά διαθέσιμα τα οποία
εισπράχθηκαν από τον Όμιλο

339.995

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα της θυγατρικής που αποκτήθηκε
Μείομ: Ενδοεταιρικά δάνεια που πληρώθηκαν λόγω της αγοράς
Καθαρή ταμειακή εισροή κατά την εξαγορά

(2.739)
(177.387)
159.869

Το 2018 το τίμημα μειώθηκε επιπλέον κατά € 979 χιλιάδες, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα
της τρέχουσας χρήσης.
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Yalos Holdings Overseas Limited: Η Yalos Holdings Overseas Limited (“Yalos Holdings”) συστάθηκε τον
Δεκέμβριο του 1996 με την Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. ως ιδρυτικό μέλος με ποσοστό 50%.
Κατά τη διάρκεια του 2000, η Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. εξαγόρασε το υπόλοιπο 50% του
μετοχικού κεφαλαίου της Yalos Holdings έναντι τιμήματος € 19,2 εκατομμυρίων. Η υπεραξία € 2,4
εκατομμυρίων που προέκυψε από την εξαγορά, εμφανίστηκε αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα
με έναν από τους επιτρεπόμενους χειρισμούς που προέβλεπε ο Κ.Ν. 2190/1920. Στις 22 Δεκεμβρίου του
2000, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Yalos Holdings αποφάσισε την κατά US$19,5
εκατομμύρια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. συμμετείχε κατά
το ήμισυ στην αύξηση, παραιτούμενη του δικαιώματος προτίμησης για το υπόλοιπο ήμισυ, το οποίο και
παραχώρησε σε τρίτους. Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω παραίτησης, το ποσοστό της στο μετοχικό
κεφάλαιο της Yalos Holdings μειώθηκε στο 83,3%.
Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2003, η Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. εξαγόρασε το 16,7%
του μετοχικού κεφαλαίου της Yalos Holdings από την Euromerchant Balkan Fund, εταιρεία με κοινή
διοίκηση με την Global Capital Investors II Limited Partnership, η οποία είναι μέτοχος μειοψηφίας της
Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε., έναντι τιμήματος € 14,6 εκατομμυρίων το οποίο κατεβλήθη εντός
του 2004. Η προκύψασα υπεραξία συνολικού ποσού € 5,3 εκατομμυρίων χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια.
Glasstank B.V.: Η Glasstank B.V. (“Glasstank”) συστάθηκε την 21 Ιουνίου 2013 και είναι κατά 100%
θυγατρική της Yalos Holdings μέχρι και το τέλος του 2016. Στις 26 Ιανουαρίου 2017, η κατά 100%
θυγατρική του Ομίλου, Yalos Ltd, ολοκλήρωσε την πώληση του 100% ποσοστού συμμετοχής της στην
Glasstank B.V. στην BA Vidro S.A. για το τίμημα που περιγράφτηκε παραπάνω.
Glassinvest Limited: Η Glassinvest Limited (“Glassinvest”) είναι κατά 100% θυγατρική της Yalos Holding
και κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bareck Overseas Limited και της M.G.L. Mediterranean
Glass Limited. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
Bareck Overseas Limited: Η Bareck Overseas Limited (“Bareck”) συστάθηκε στις 24 Ιανουαρίου του
1998, είναι κατά 100% θυγατρική της Glassinvest και μητρική της Drujba A.D. Η εταιρεία μέσω της
πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
M.G.L. Mediterranean Glass Limited: Η M.G.L. Mediterranean Glass Limited (“M.G.L.”) συστάθηκε στις
4 Φεβρουαρίου του 1999 και είναι κατά 100% θυγατρική της Glassinvest. Η M.G.L. κατέχει το 100% του
μετοχικού κεφαλαίου των S.C. Stirom S.A. (“Stirom”), Berlino Investments Limited (“Berlino”), Colwick
Holdings Limited (“Colwick”), Gazon Holdings Limited (“Gazon”) και Bitcord Holdings Limited
(“Bitcord”). Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, οι Berlino, Colwick, Gazon και Bitcord συγχωνεύτηκαν με
την M.G.L. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
S.C. Stirom S.A.: Η S.C. Stirom S.A. (“Stirom”) είναι εγκατεστημένη στη Ρουμανία και δραστηριοποιείται
στη παραγωγή προϊόντων υαλουργίας. Οι μετοχές της Stirom είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
Ρουμανίας.
Ο Όμιλος μέσω των Berlino και Gazon εξαγόρασε το 25,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Stirom στις 16
Δεκεμβρίου του 2002, έναντι συνολικού τιμήματος € 1,8 εκατομμυρίων περίπου. Η αρνητική υπεραξία που
προέκυψε κατά την παραπάνω εξαγορά συνολικού ποσού € 2.151 ωφέλησε τα ενοποιημένα αποτελέσματα
χρήσεως του 2002.
Περαιτέρω στις 3 Φεβρουαρίου του 2003, ο Όμιλος μέσω της M.G.L. εξαγόρασε το 50,99% του μετοχικού
κεφαλαίου της Stirom έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 7,5 εκατομμυρίων περίπου. Η αρνητική
υπεραξία που προέκυψε κατά την παραπάνω εξαγορά συνολικού ποσού € 259 ωφέλησε τα ενοποιημένα
αποτελέσματα χρήσεως του 2004.
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Κατά τη διάρκεια του 2003, ο Όμιλος μέσω της Colwick Holdings Limited, κατά 100% θυγατρικής της
M.G.L., καθώς και της ίδιας της M.G.L, εξαγόρασε επιπλέον το 8,62% του μετοχικού κεφαλαίου της
Stirom, έναντι συνολικού τιμήματος € 0,8 εκατομμυρίων περίπου.
Η προκύψασα υπεραξία ποσού € 0,2 εκατομμυρίων εμφανίστηκε αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων
σύμφωνα με έναν από τους επιτρεπόμενους χειρισμούς που προέβλεπε ο Κ.Ν. 2190/1920 και δεν
επανεξετάστηκε κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ ώστε να χρησιμοποιηθεί ο επιτρεπτός εναλλακτικός
χειρισμός του ΔΠΧΑ 1.
Κατά τη διάρκεια του 2007, η M.G.L. εξαγόρασε τις μετοχές της Stirom που κατείχε η Berlinο. Αυτή η
εξαγορά δεν άλλαξε το συνολικό ποσοστό των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος.
Tην 1 Ιουλίου 2010, η M.G.L. ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόκτησης 7,82 % επιπλέον στο μετοχικό
κεφάλαιο της θυγατρικής της Stirom. Η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της μεταβολής
δικαιωμάτων που δεν συνιστούν έλεγχο, ύψους € 2.884, καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση,
καθώς σχετίζεται με την απόκτηση επιπλέον δικαιωμάτων που δεν συνιστούν έλεγχο εταιρείας, στην οποία
ο έλεγχος ήδη υπάρχει. Κατά συνέπεια, η Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. κατέχει έμμεσα (μέσου της
100% έμμεσης θυγατρικής M.G.L.) το 93,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Stirom. Η εταιρεία μέσω της
πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
Drujba Glassworks AD: Η Drujba Glassworks AD (“Drujba Glassworks”) συστάθηκε το 1993 στη Σόφια,
Βουλγαρίας και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Βουλγαρίας. Η Drujba Glassworks
δραστηριοποιείται στη παραγωγή προϊόντων υαλουργίας. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2002, η Εταιρεία μέσω
της Bareck Overseas και της Glassinvest εξαγόρασε το 99,17% του μετοχικού κεφαλαίου της Drujba
Glassworks έναντι συνολικού τιμήματος € 58,0 εκατομμυρίων περίπου. Η προκύψασα υπεραξία ύψους €
12,3 εκατομμυρίων περίπου, εμφανίστηκε αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων και δεν επανεξετάστηκε κατά
την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ ώστε να χρησιμοποιηθεί ο επιτρεπτός εναλλακτικός χειρισμός του ΔΠΧΑ
1.
Στη συνέχεια κατόπιν της απορρόφησης της Stind A.D. από τη Drujba Glassworks, το ποσοστό του Ομίλου
στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας ανήλθε στο 99,51%. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2013, 0,27% της
Drujba Glassworks διατέθηκε από την Bareck Overseas μέσω του χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας γεγονός
που οδήγησε στη μείωση της συμμετοχής της στην Drujba Glassworks από 52,60% σε 52,33% και μείωση
της συμμετοχής του Ομίλου στην Drujba Glassworks από 99,51% σε 99,24% έναντι συνολικού τιμήματος
€ 256. Η διαφορά ανάμεσα στο ποσό που αναγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις και αντιπροσωπεύει
το 0,27% του ποσοστού που διατέθηκε μέσω χρηματιστηρίου και του τιμήματος που εισπράχθηκε, ύψους
€ 96, εμφανίστηκε στα αποτελέσματα εις νέον. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V.
μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
Ambalaj Sofia City EOOD: Στις 10 Απριλίου του 2003 η Drujba Glassworks εξαγόρασε το 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της Ambalaj Sofia City EOOD (“Ambalaj”) έναντι συνολικού τιμήματος € 745. Η
αρνητική υπεραξία που προέκυψε κατά την παραπάνω εξαγορά συνολικού ποσού € 15 ωφέλησε τα
ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως του 2003. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V.
μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
New Glass EAD: Η Ivaglass Manufacturers Limited (“Ivaglass”), κατά 100% θυγατρική της Yalos Holding
συστάθηκε το 2004 και στις 15 Ιουνίου του 2004 εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της New
Glass EAD (“New Glass”) έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 3 εκατομμυρίων. Υπεραξία ύψους € 387,
η οποία προέκυψε κατά την απόκτηση της New Glass απεικονίζεται στις συνημμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
Στις 14 Νοεμβρίου 2013, η εταιρεία Ivaglass αποκτήθηκε από την Drujba Glaswssworks έναντι συνολικού
τιμήματος €21,4 εκατομμυρίων. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον
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Αγοραστή. Η εταιρεία επανααποκτήθηκε από τον Όμιλο μέσω της απόκτησης της AVIK Glass Ltd.
Uglass Holdings Limited: Η Uglass Holdings Limited (“Uglass”) είναι κατά 100% θυγατρική της Yalos
Holdings και μητρική εταιρεία της Biomedsklo Public Joint Stock Company απο τον Οκτώβριο του 2005.
Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή. Η εταιρεία
επανααποκτήθηκε από τον Όμιλο μέσω της απόκτησης της AVIK Glass Ltd.
Bio med sklo Public Joint Stock Company: Η Bio med sklo Public Joint Stock Company (“Βio med sklo”)
συστάθηκε στην Ουκρανία και δραστηριοποιείται στη παραγωγή προϊόντων υαλουργίας. Στις 6 Οκτωβρίου
του 2005 ο Όμιλος μέσω της Uglass εξαγόρασε το 82,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Bio med sklo
έναντι συνολικού τιμήματος € 9,4 εκατομμυρίων με αποτέλεσμα την υπεραξία ύψους € 750.
Κατά τη διάρκεια του 2005 ο Όμιλος μέσω της Uglass, εξαγόρασε επιπλέον το 10,19% του μετοχικού
κεφαλαίου της Bio med sklo, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 0,8 εκατομμυρίων περίπου. Η
προκύψασα αρνητική υπεραξία ποσού € 145 πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Bio med sklo αυξήθηκε μέσω της Uglass,
ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας παραιτήθηκαν από τα δικαιώματά τους. Η παραίτηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα
να αυξηθεί το ποσοστό του Ομίλου με το επιπλέον ποσοστό του 5,78%.
Στις 30 Αυγούστου του 2010 η ονομασία, καθώς και η νομική μορφή της εταιρείας άλλαξε από Biomedsklo
Open Joint Stock Company σε Bio med sklo Public Joint Stock Company.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2014 η Uglass Holding Limited πώλησε το 13,9% της συμμετοχής της στην Bio med
sklo Public Joint Stock Company για τίμημα ίσο με € 823,6. Η συναλλαγή πώλησης δεν έφερε αλλαγή
στον έλεγχο της εταιρείας.
Alpha Glass Limited: Η Alpha Glass Limited (“Alpha Glass”) συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 και
είναι κατά 100% θυγατρική της Yalos Holdings. Τον Φεβρουάριο του 2006 η Alpha Glass εξαγόρασε το
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Buchansky Glasswork Plant Limited Liability Company, έναντι
συνολικού τιμήματος ποσού € 1,3 εκατομμυρίων περίπου.
Buchansky Glass Containers Plant Limited Liability Company: Η Buchansky Glass Containers Plant
Limited Liability Company (“Βucha Glassworks”) συστάθηκε στην Ουκρανία και δραστηριοποιείται στην
παραγωγή προϊόντων υαλουργίας. Στις 28 Φεβρουαρίου 2006 ο Όμιλος μέσω της Uglass εξαγόρασε το
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bucha Glassworks έναντι συνολικού τιμήματος € 11,2 εκατομμυρίων.
Η αρνητική υπεραξία η οποία προέκυψε από την παραπάνω εξαγορά ύψους € 2.177 πιστώθηκε στην
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2006.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2014 η Uglass Holding Limited πώλησε το 15,05% της συμμετοχής της στην
Θυγατρική Buchansky Glass Containers Plant Limited Liability Company για τίμημα ίσο με € 486,6. Η
συναλλαγή πώλησης δεν έφερε αλλαγή στον έλεγχο της εταιρείας.
Serbian Recycling Industries AD: Η εταιρεία Serbian Recycling Industries AD (“SRP”) δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία υαλοθραύσματος στην Σερβία. Στις 15 Δεκεμβρίου του 2009, ο Όμιλος, μέσω της Drujba
Glassworks, απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Beluxen Enterprises Limited, κύρια εταιρεία
συμμετοχών της SRP, κατέχοντας το 74,28% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι συνολικού τιμήματος € 900
με αποτέλεσμα την υπεραξία ύψους € 150. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε
στον Αγοραστή.
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Beluxen Enterprises Limited: Στις 15 Δεκεμβρίου του 2009 η Drujba Glassworks εξαγόρασε το 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της Beluxen Enterprises Limited (“Βeluxen”), την κύρια εταιρεία συμμετοχών της
SRP κατά ποσοστό 74,28%, έναντι συνολικού τιμήματος € 900. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της
Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
Hellenic Glass Recycling Company Limited: Η Hellenic Glass Recycling Company Limited (“Ελληνική
Ανακύκλωση Γυαλιού”) είναι κατά 100% θυγατρική της Beluxen και αποκτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του
2009, μέσω της απόκτησης της Beluxen. Η Ελληνική Ανακύκλωση Γυαλιού είναι η άμεση εταιρεία
συμμετοχών και κατέχει ποσοστό συμμετοχής στην SRP 74,28%. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της
Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
Buchansky Glasswork Plant Limited Liability Company: Η Buchansky Glasswork Plant Limited Liability
Company (“Βucha Flat Glass”) συστάθηκε στην Ουκρανία και δραστηριοποιείται στη παραγωγή
προϊόντων υαλουργίας. Στις 28 Φεβρουαρίου 2006 ο Όμιλος μέσω της Alpha Glass εξαγόρασε το 74% του
μετοχικού κεφαλαίου της Βucha Flat Glass έναντι συνολικού τιμήματος € 1,3 εκατομμυρίων περίπου. Η
εταιρεία Bucha Glassworks συμμετέχει με ποσοστό 26% στην Bucha Flat Glass. Η εταιρεία Bucha
Glassworks είναι κατά 100% θυγατρική και αντίστοιχα η εταιρεία Bucha Flat Glass είναι επίσης κατά 100%
θυγατρική.
Στις αρχές του 2008, η Εταιρεία αποφάσισε να τερματίσει τις δραστηριότητες της Bucha Flat Glass και να
πωλήσει τα μηχανήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου διαγράφηκε το ποσό της
υπεραξίας που είχε αναγνωριστεί. Τα κτίρια τα οποία ευρίσκονται μέσα στις εγκαταστάσεις της Bucha
Glassworks θα χρησιμοποιηθούν από την Bucha Glassworks κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων
της.
Uniglass Hellas S.A.: Η Uniglass Hellas S.A. (“Uniglass”) συστάθηκε στις 14 Μαίου, 2013 και είναι κατά
100% θυγατρική της New Glass EAD (“New Glass”). Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V.
μεταφέρθηκε στον Αγοραστή. Η εταιρεία επανααποκτήθηκε από τον Όμιλο μέσω της απόκτησης της AVIK
Glass Ltd.
Uniglass Glassworks SRL: Η Uniglass Glassworks SRL (“Uniglass Glassworks”) συστάθηκε στις 11
Ιανουαρίου 2016 και κατέχεται πλήρως από την New Glass. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank
B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή. Η εταιρεία επανααποκτήθηκε από τον Όμιλο μέσω της απόκτησης της
AVIK Glass Ltd.
Chelianda Estates Limited: Η Chelianda Estates Limited (“Chelianda”) συστάθηκε το έτος 2004 και
κατέχεται πλήρως απο την M.G.L. Η εταιρεία μέσω της πώλησης της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον
Αγοραστή.
S.C. Land International Property S.R.L.: Η S.C. Land International Property S.R.L. (“Land International
Property”) συστάθηκε το έτος 2006 και κατέχεται πλήρως από την M.G.L. Η εταιρεία μέσω της πώλησης
της Glasstank B.V. μεταφέρθηκε στον Αγοραστή.
Uniglass Overseas Lmited: Η Uniglass Overseas Limited (πρώην “Yioula Overseas”) συστάθηκε στις 30
Ιουλίου, 2015 και είναι κατά 100% θυγατρική της Yioula Glassworks. Η Yioula Overseas Limited
μετονομάστηκε σε Uniglass Overseas μετά την πώληση του λογότυπου της εταιρείας Yioula Glassworks.
Avik Glass Limited: Η Avik Glass Limited (“Avik”) συστάθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016 και κατέχεται
πλήρως από την New Glass. Η εταιρεία Avik Glass Ltd επανααποκτήθηκε από τον Όμιλο στις 26
Ιανουαρίου 2017 για το τίμημα των περίπου € 21,2 εκατομυρρίων.
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Τίμημα εξαγοράς
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την εύλογη αξία της θυγατρικής κατά την ημερομηνία εξαγοράς:
Τίμημα το οποίο καταβλήθηκε

21.153

Ενσώματα πάγια

16.049

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

516

Αποθέματα

10.984

Εμπορικές απαιτήσεις

6.141

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

1.223

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

(351)

Εμπορικές υποχρεώσεις

(17.100)

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

(8.393)

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυρπόθεσμες υποχρεώσεις

(3.049)

Μείον: Διάθεση Καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Υπεραξία

6.020

15.133

Η υπεραξία η οποία προέξυψε κατά την εξαγορά ύψους € 15 εκατομμυρίων περίπου βάρυνε τα
αποτελέσματα της παρούσας χρήσης καθώς η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η αξία αυτή δε θα είναι
ανακτήσιμη.

Επίδραση στις ταμειακές ροές από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου που
καταβλήθηκε

21.153

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα της θυγατρικής που αποκτήθηκε
Ταμιακή εκροή κατά την εξαγορά

(253)
20.900
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12. Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως κατωτέρω:
Ο Όμιλος
ΓήπεδαΟικόπεδα
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Την 31η Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας
Μεταφορά από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Πωλήσεις
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θηγατρικής
Συναλλαγματικές διαφορές
Την 31η Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας
Μεταφορά από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Πωλήσεις
Πώληση θηγατρικής
Συναλλαγματικές διαφορές
Την 31η Δεκεμβρίου 2018
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Την 31η Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θηγατρικής
Συναλλαγματικές διαφορές
Την 31η Δεκεμβρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Την 31η Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Την 31η Δεκεμβρίου 2017
Την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κτίρια

Μηχανήματα
και μηχαν.
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοπ. υπό
εκτέλεση

Σύνολο

40.923
351
259
(10.414)
688
(28.023)
56
3.840
637
222
9
4.708

65.987
3.115
65
1.736
7.207
(56.320)
(187)
21.603
3.271
910
(3)
150
25.931

399.623
4.145
1.742
(88.778)
38.316
(303.111)
(321)
51.616
14.597
517
(35)
345
67.040

3.485
224
1
755
480
(3.444)
(17)
1.484
374
1
(35)
11
1.835

66.221
896
(16.851)
3.590
(47.542)
160
6.474
666
(88)
60
7.112

14.701
1.635
(1.808)
(6.759)
2.010
(7.967)
5
1.817
1.175
(1.108)
(1)
1
1
1.885

590.940
10.366
259
(120.311)
52.291
(446.407)
(304)
86.834
20.720
222
320
(162)
1
576
108.511

-

(25.111)
(626)
(7.496)
(2.285)
28.710
60
(6.748)
(844)
2
(35)
(7.625)

(267.822)
(4.156)
64.907
(30.419)
196.384
476
(40.630)
(7.153)
18
(292)
(48.057)

(3.073)
(72)
(668)
(365)
2.945
24
(1.209)
(134)
32
(9)
(1.320)

(59.101)
(748)
16.246
(3.174)
41.333
94
(5.350)
(606)
3
(50)
(6.003)

-

(355.107)
(5.602)
72.989
(36.243)
269.372
654
(53.937)
(8.737)
55
(386)
(63.005)

3.840
4.708

14.855
18.306

10.986
18.983

275
515

1.124
1.109

1.817
1.885

32.897
45.506
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Η Εταιρεία
ΓήπεδαΟικόπεδα
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κτίρια

Μηχανήματα
και μηχαν.
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοπ.
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

12.814

21.690

102.414

1.154

17.545

138

155.755

Προσθήκες
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας
Μεταφορά από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Πωλήσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2017

331
(10.411)
2.734

1.497
(12.065)
11.122

60
(99.648)
2.826

95
(516)
733

42
(16.893)
694

(138)
-

2.025
(139.671)
18.109

Προσθήκες
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας
Μεταφορά από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Πωλήσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2018

2.734

(356)
(3)
10.763

33
(9)
2.850

1
(25)
709

86
(78)
702

-

120
(356)
(115)
17.758

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Την 31η Δεκεμβρίου 2016

-

(9.188)

(69.410)

(1.060)

(16.931)

-

(96.589)

Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2017

-

(322)
5.724
(3.786)

(455)
67.178
(2.687)

(18)
439
(639)

(51)
16.306
(676)

-

(846)
89.647
(7.788)

Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2018

-

(279)
2
(4.063)

(13)
9
(2.691)

(18)
21
(636)

(9)
(685)

-

(319)
32
(8.075)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Την 31η Δεκεμβρίου 2017
Την 31η Δεκεμβρίου 2018

2.734
2.734

7.336
6.700

139
159

94
73

18
17

-

10.321
9.683
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Επανεκτίμηση γης
Τα γήπεδα και οικόπεδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Ο Όμιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητους
εκτιμητές τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των οικοπέδων της κατά την 1 Ιανουαρίου 2002, την 31
Δεκεμβρίου 2004, την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 31 Δεκεμβρίου 2007, την 31 Δεκεμβρίου 2009, την 31
Δεκεμβρίου 2011, την 31 Δεκεμβρίου 2012, την 31 Δεκεμβρίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 2015. Το
αποθεματικό έυλογης αξίας των εταιρειών πωλήθηκε λόγω της συναλλαγής που ανέρχεται στα € 5.503
εκατομμύρια. Ως κύρια τεχνική για την εν λόγω αποτίμηση, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αγοράς
(market comparable approach). Αυτό σημαίνει ότι οι αποτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους
εκτιμητές βασίζονται σε μια διαδικασία ενεργούς αγοράς, σημαντικά διαφοροποιημένη ανάλογα με τη
φύση, τοποθεσία ή κατάσταση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Η συνολική αναπροσαρμογή
των αξιών κτήσεως των γηπέδων και οικοπέδων κατά την 1 Ιανουαρίου 2002, την 31 Δεκεμβρίου 2004,
την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2007, ανήλθε στο ποσό των € 13.152, € 8.809, € 11.516
και € 35.043 αντίστοιχα για τον Όμιλο και στο ποσό των € 9.061, € 3.286, € 2.392 και € 1.236 αντίστοιχα
για την Εταιρεία. Η απομείωση της αξίας των γηπέδων και των οικοπέδων ανήλθε στο ποσό των € 3.252
για το 2013 για τον Όμιλο και σε € 3.279 για την Εταιρεία. Για την χρήση 2014 δεν υπήρξαν γεγονότα ή
αλλαγή των συνθηκών που να αποτελούσαν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη. Για τη χρήση 2015 και 2016, η απομείωση της αξίας των γηπέδων και των οικοπέδων ανήλθε
στο ποσό των € 682 και € 56, αντίστοιχα. Για τη χρήση 2016 η επανεκτίμηση της γης στην Ουκρανία είχε
ως αποτέλεσμα μία αύξηση της γης κατά € 240. Για τη χρήση 2018 δεν υπήρχαν σημαντικές ενδείξεις για
την επανεκτίμηση της γης στην Ελλάδα. Ωστόσο στη Βουλγαρία και την Ουκρανία η επανεκτίμηση
οδήγησε σε αύξηση κατά € 203 και € 19 χιλιάδες αντίστοιχα.
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η καθαρή λογιστική αξία των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2018 και 2017, στο ποσό των € 47 και € 108, αντίστοιχα για τον Όμιλο και στο ποσό των € 0
και € 0, αντίστοιχα για την Εταιρεία. Το μέρος των προσθηκών των ενσώματων παγίων στοιχείων που
ήταν το αποτέλεσμα των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το 2018 ήταν € 0 (2017: € 0) για τον
Όμιλο, και € 0 (2017: € 0) για την Εταιρεία, αντίστοιχα.
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018

2017

New Glass

47

108

Carrying Value

47

108

Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών
Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις
υποθηκών, για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων (Σημ. 23), οι οποίες την 31 η
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ανέρχονται σε ποσό € 6,3 εκατομμύρια και € 2,5 εκατομμύρια, αντίστοιχα.
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13.

Ασώματα Πάγια Στοιχεία
Τα ασώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως κατωτέρω:

Ο Όμιλος
Προγράμματα
Η/Υ
Αναπόσβεστη αξία την
31η Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Απόκτηση θυγατρικής
Αποσβέσεις
Απομείωση
Πώληση θυγατρικής
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναπόσβεστη αξία την 31η
Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Απόκτηση θυγατρικής
Αποσβέσεις
Απομείωση
Πώληση θυγατρικής
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναπόσβεστη αξία την 31η
Δεκεμβρίου 2018

Τεχνολογικές
γνώσεις

Πελατολόγιο

Σύνολο

287
225
16
(30)
(19)
(185)
-

-

225
(2)
(221)
(2)

512
225
16
(30)
(19)
(406)
(2)

294

-

-

294

7
(49)
-

-

-

7
(49)
-

252

-

-

252

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία. Οι τυχόν ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Η Εταιρεία
Προγράμματα
Η/Υ
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2018

63

103
(19)
(20)
64
(20)
44

HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

14.

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως κατωτέρω:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Χρηματοοικονομικα περιουσιακα στοιχεια
προς πώληση
Εγγυήσεις

53.619
85
53.704

72.137
377
72.514

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
10.067
10.067

10.775
10.775

Οι Διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό
διάστημα, οι οποίοι μπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή στις τιμές των μετοχών. Οι Διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι, είναι
στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτελούνται από
χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια με καθορισμένη λήξη που ο Όμιλος απέκτησε κυρίως για
τη δημιουργία κερδών. Ο Όμιλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39, χαρακτήρισε τα ανωτέρω
χαρτοφυλάκια ως Διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Αυτά τα χαρτοφυλάκια διατηρούνται από συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους, ομολογίες υψηλής απόδοσης,
συμμετοχές σε μετοχικά κεφαλαία εισηγμένων εταιρειών και παράγωγα εμπορευμάτων που αποκτήθηκαν με
σκοπό την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμου κέρδους από το περιθώριο των τιμών.
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15.

Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Ανταλλακτικά
-Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως
κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

2.607
10.155
2.735
3.991
19.488

2.689
8.033
2.228
8.060
21.010

-

-

(484)
19.004

(444)
20.566

-

-

Το κόστος των αναλωθέντων αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων για τις χρήσεις που
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ήταν € 13,7 εκατομμύρια και € 23,7 εκατομμύρια, αντίστοιχα
για τον Όμιλο και € 0 εκατομμύρια και € 0 εκατομμύρια, αντίστοιχα για την Εταιρεία.
Την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αποθέματα ποσού € 0 εκατομμύρια και 0 εκατομμύρια, αντίστοιχα,
για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου (Σημ. 23).
Το μεγαλύτερο μέρος της πρόβλεψης για τα βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα σχετίζεται
με τις πρώτες ύλες αλλά και τις προμήθειες.
Η κίνηση της πρόβλεψης για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα κατά τη διάρκεια των
χρήσεων 2018 και 2017 αναλύεται ως εξής:
Ο Όμιλος
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων (Σημ. 33)
Αντιστροφή απομειώσεων προηγούμενων ετών
Διαγραφές
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (Σημ. 33)
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων (Σημ. 33)
Αντιστροφή απομειώσεων προηγούμενων ετών
Διαγραφές
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (Σημ. 33)
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018
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16.

Απαιτήσεις
(α) Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Απαιτήσεις από πελάτες
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Γραμμάτια εισπρακτέα

8.097
631
24
8.752
(603)
8.149

- Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

7.516
705
24
8.245
(422)
7.823

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
192
192
192

89
89
89

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται περαιτέρω, ανά νόμισμα, ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ευρώ
Νέο Λέι Ρουμανίας (RON)
Λέβα Βουλγαρίας (BGN)
Χρίβνια Ουκρανίας (UAH)
Λοιπά

4.917
1.282
1.004
946
8.149

4.591
1.479
1.097
656
7.823

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
192
192

89
89

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2017 είχε ως
εξής:
Ο Όμιλος
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων (Σημ. 33)
Αντιστροφή απομείωσης αξίας
Διαγραφές
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (Σημ. 33)
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων (Σημ. 33)
Αντιστροφή απομείωσης αξίας
Διαγραφές
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (Σημ. 33)
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018

(10.201)
(26)
9.805
(422)
(181)
(603)

Η Εταιρεία
(6.538)
6.538
-

Ο Όμιλος έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια επιβράβευσης των πελατών τα οποία γενικά βασίζονται στο
τζίρο του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.
Η εμπορική συνεργασία με τους συγκεκριμένους πελάτες συνήθως προϋποθέτει είσπραξη των υπολοίπων
μέσα σε εκατόν είκοσι (120) μέρες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.
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Η χρονική ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
Όμιλος

2018
2017

Σύνολο
8.149
7.823

Μη
ληξιπρόθεσμα
υπόλοιπα
3.441
4.193

Σύνολο
192
89

Μη
ληξιπρόθεσμα
υπόλοιπα
192
89

<30
ημέρες
2.784
2.284

31-60
ημέρες
311
286

61-90
ημέρες
212
232

>91
ημέρες
1.401
828

<30
ημέρες

31-60
ημέρες

61-90
ημέρες

>91
ημέρες

Εταιρεία

2018
2017

-

-

-

-

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 0 και € 0 εκατομμύρια και
εκατομμύρια, αντίστοιχα, έχουν ενεχυριαστεί για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου (Σημ. 28).

β)

Εμπορικές Απαιτήσεις από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
New Glass
Bio med sklo
Uniglass Hellas
Uniglass SRL
Uglass
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες

(γ)

1.829
880
1.180
1.253
25
5.167

7.953
878
494
1.276
25
10.626

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
New Glass
Uniglass Hellas
Bio med sklo
Yioula Overseas
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

1.486
201
1
1.688
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(δ)

Δάνεια προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις:

Θυγατρική εταιρεία
Uglass
Yalos Holdings
Avik Glass Ltd
Bucha Glassworks
Biomedsklo
New Glass
Μείον : μακροπρόθεσμο μέρος δανείων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

(ε)

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
1.847
1.812
13.966
21.894
9.301
9.123
1.266
1.214
1.020
1.265
222
222
27.622
35.530
(26.302)
(34.750)
1.320
780

Δάνεια από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις:

Θυγατρική εταιρεία
Yalos Holdings
Μείον : μακροπρόθεσμο μέρος δανείων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
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2017
21.326
20.895
21.326
20.895
(20.519)
(20.498)
807
397
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17.

Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Χρεώστες διάφοροι
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές φόρων
Προκαταβολές στο προσωπικό
Λοιποί χρεώστες

1.274
774
604
464
44
141
9
3.310

917
1.655
431
136
8
255
9
3.411

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
753
296
1.049

931
28
92
1.051

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται περαιτέρω, ανά νόμισμα, ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ευρώ
Λέβα Βουλγαρίας (BGN)
Νέο Λέι Ρουμανίας (RON)
Χρίβνια Ουκρανίας (UAH)
Διάφορα

2.242
458
19
591
3.310
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2.142
613
50
606
3.411

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
1.049
1.049

1.051
1.051
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18.

Χρηματικά Διαθέσιμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κατωτέρω:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες

6
8.004
8.010

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

3
11.387
11.390

237
237

462
462

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται περαιτέρω, ανά νόμισμα, ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ευρώ
Νέο Λέι Ρουμανίας (RON)
Λέβα Βουλγαρίας (BGN)
Χρίβνια Ουκρανίας (UAH)
Δολλάριο Η.Π.Α. (USD)
Λίρα Αγγλίας (GBP)
Διάφορα

6.160
966
13
866
5
8.010

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

10.809
436
20
106
19
11.390

237
237

462
462

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν
με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 € 18 σε και €
28, αντίστοιχα για τον Όμιλο ενώ δεν υπάρχουν σχετικά ποσά για την Εταιρεία. Τα ανωτέρω έσοδα τόκων
περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) στις συνημμένες καταστάσεις συνολικών
εισοδημάτων (Σημ. 8).

19.

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2018 αποτελείται από 16.108.000 κοινές μετοχές
αξίας € 2,01 έκαστη, που φτάνουν στο σύνολο των € 32.377 (2017: € 32.377) που εκδόθηκε υπέρ το άρτιο
συνολικού ποσού € 17.902.
Η οικογένεια Βουλγαράκη διατηρεί σήμερα το 100% των μετοχών της Εταιρείας.
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20.

Αποθεματικά
Το τακτικό, τα αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

31 Δεκεμβρίου
Τακτικό αποθεματικό
Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικών:
— Νόμος 1828/1989 & 1892/1990
— 4172/2013 άρθρο 48
— Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά

31 Δεκεμβρίου

2018
1.371

2017
1.371

2018
1.371

2017
1.371

5.020
22.138
2.116
29.274
30.645

5.020
22.138
1.982
29.140
30.511

5.020
22.138
1.981
29.139
30.510

5.020
22.138
1.981
29.139
30.510

Τακτικό Αποθεματικό:
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία
τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέρχεται στο ένα τρίτο του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της Εταιρείας.
Λοιπά Αποθεματικά:
(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 (άρθρο 20), οι επιχειρήσεις μπορούσαν να σχηματίζουν
αφορολόγητα αποθεματικά ίσα με ορισμένο ποσοστό, όπως προκύπτει από το νόμο, από τα κέρδη προ
φόρων όπως απεικονίζονται στα φορολογικά τους βιβλία μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού,
των μερισμάτων και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτού του νόμου, που έπαυσε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2004, νέες παραγωγικές επενδύσεις θα έπρεπε
να γίνουν στα τρία επόμενα χρόνια μετά το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού, που θα
ανέρχονται σε ποσοστό 130% του αφορολόγητου αποθεματικού.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 η Εταιρεία είχε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της αναφορικά με αυτό το
νόμο. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία το αποθεματικό αυτό εξαιρείται από το φόρο
εισοδήματος, εφόσον αυτό δεν διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει
αυτό το αποθεματικό και για το λόγο αυτό δεν έχει δημιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας,
η οποία θα απαιτείτο στην περίπτωση που διένειμε το αποθεματικό.
(β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1828/1989 (άρθρο 22), οι επιχειρήσεις μπορούσαν να σχηματίζουν
αφορολόγητα αποθεματικά ίσα με ορισμένο ποσοστό, όπως προκύπτει από το νόμο, από τα κέρδη προ
φόρων όπως απεικονίζονται στα φορολογικά τους βιβλία μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού,
των μερισμάτων και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτού του νόμου, που έπαυσε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2005, νέες παραγωγικές επενδύσεις θα έπρεπε
να γίνουν στα τρία επόμενα χρόνια μετά το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού ποσού ίσου με
το αφορολόγητο αποθεματικό. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1892/1990 το οποίο τροποποίησε το Ν.
1828/1989, το ύψος των νέων παραγωγικών επενδύσεων αυξήθηκε στο 130% του αφορολόγητου
αποθεματικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2004, η Εταιρεία είχε εκπληρώσει όλες της τις υποχρεώσεις αναφορικά
με αυτό το νόμο. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία το αποθεματικό αυτό εξαιρείται από
το φόρο εισοδήματος, εφόσον αυτό δεν διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να
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διανείμει αυτό το αποθεματικό και για το λόγο αυτό δεν έχει δημιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόμενης
φορολογίας, η οποία θα απαιτείτο στην περίπτωση που διένειμε το αποθεματικό.
(γ) Αποθεματικά ΑΝ 148/1967
Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ΑΝ 148/1967 τα κέρδη από την πώληση χρεογράφων σε τιμή μεγαλύτερη
της τιμής κτήσεως απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδήματος εφόσον αυτά εμφανίζονται σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό τυχών ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον
από την πώληση χρεογράφων.
(δ) Αποθεματικό από μερίσματα αλλοδαπής
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας Yalos Holding
με την από 19/06/2014 συνεδρίαση της αποφάσισε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 22.1 εκ.
Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Ν. 4172 τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο
που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που
προβαίνει στη διανομή: α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α'
της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ'
εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από
τους φόρους αυτούς, και δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων
ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται
τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ή μέρος
του, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 63 του ν.4172/2013. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει ή κεφαλαιοποιήσει αυτό το
αποθεματικό και για το λόγο αυτό δεν έχει δημιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία
θα απαιτείτο στην περίπτωση που διένειμε ή κεφαλαιοποιούσε το αποθεματικό αυτό.
(ε) Άλλα αποθεματικά:
Άλλα αποθεματικά σχηματίστηκαν από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των εταιρειών. Τα
αποθεματικά αυτά μπορούν να διανεμηθούν καθώς δημιουργήθηκαν από κέρδη τα οποία έχουν
προηγουμένως φορολογηθεί.
(στ) Ειδικά αποθεματικά:
Τα ειδικά αποθεματικά σχηματίστηκαν από φορολογημένα κέρδη και δεν υπόκεινται σε περεταίρω
φορολογία κατά τη διανομή τους.
(ζ) Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 72 του Ν.4172 για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία
31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των
επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. καθώς και
ειδικών διατάξεων νόμων.
(η) Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
Το αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών του Ομίλου, ύψους € 6.347 και € 6.428 στις 31 Δεκεμβρίου
2018 και 2017 αντίστοιχα, σχηματίστηκε από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προέκυψαν από τη
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών του εξωτερικού.
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Αποθεματικό Εύλογης Αξίας:
Το αποθεματικό εύλογης αξίας αποτελείται από το πλεόνασμα το οποίο προκύπτει από την επανεκτίμηση
της εύλογης αξίας των γηπέδων - οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία και τις
θυγατρικές της, καθαρό από σχετικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Εταιρεία
Bio med sklo

Εταιρεία
Bio med sklo

21.

Ακαθάριστο
αποθεματικό
902
902

31 Δεκεμβρίου 2018
Επίδραση
φόρου
εισοδήματος
21
21

Αποθεματικό
Εύλογης
Αξίας
923
923

Ακαθάριστο
αποθεματικό
902
902

31 Δεκεμβρίου 2017
Επίδραση
φόρου
εισοδήματος
(162)
(162)

Αποθεματικό
Εύλογης
Αξίας
740
740

Μερίσματα
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν σε
μετρητά στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του
τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην παρ. 1,
του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων
με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα
μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση.
Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να
το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3
Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η γενική
συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιπρόσθετα, η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:
(α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας, όπως εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης είναι, ή μετά από αυτή την διανομή, θα
γίνει μικρότερη από το κεφάλαιο πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών.
(β)
Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης, όπως εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, είναι μεγαλύτερο από τα
έκτακτα αποθεματικά πλέον του υπολοίπου κερδών εις νέο.
Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα από την Εταιρεία, για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2017
και 2016. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, τα πληρωθέντα μερίσματα στους μετόχους μειοψηφίας
των θυγατρικών ανέρχονται σε € 0 και € 0, αντίστοιχα.
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22.

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:

Τράπεζα

α)

β)

Raiffeisen
bank

LGT Bank
–
Συμφωνία
πίστωσης

Ποσό
Σύμβασης

2,080

Έως 10,000

5.500

γ)

Λήξη

25 Μαΐου,
2021

Το πιστωτικό
όριο είναι
ενεργό έως
περαιτέρω
ενημέρωση
31 Ιουλίου,
2024

Societe
Generale
Expressba
nk

Πρόγραμμα
αποπληρωμ
ής

Πραγματι
κό
Επιτόκιο

Εικοσι μία
μηνιαίες
δόσεις εξ €
35 η κάθε
μία από 15
Φεβρουαρίο
υ, 2017 και
μία τελική
δόση

Μηνιαίο
Euribor
πλέον
3,5%

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου,
2018

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου,

2017

2018

2017

1.269

1.692

-

-

6.500

6.500

-

-

2.880

-

-

-

10.649
(881)
9.768

8.192
(423)
7.769

-

-

1,11%
Αποπληρωμ
ή στις 31
Δεκεμβρίου
2020
Πενήντα
εννέα
μηνιαίες
δόσεις εξ €
92 η κάθε
μία από 31
Αυγούστου,
2019 και μία
τελική δόση

Μηνιαίο
Euribor
πλέον
1,8%

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
Μείον: Αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Η παρούσα αξία δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο και των λοιπών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
αναλύονται στη Σημ. 29.

74

HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

(α) Raiffeisenbank – New Glass
Τον Ιανουάριο του 2017 η εταιρεία New Glass S.A. σύναψε δάνειο με την Raiffeisenbank για ποσό το
οποίο δε μπορεί να ξεπεράσει τα € 2,080 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει εν μέρει αγορά
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.
Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε πενήντα εννέα (59) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των € 35 με την
τελευταία στις 25 Δεκεμβρίου 2021. Το δάνειο φέρει επιτόκιο εξαμηνιαίου Euribor πλέον περιθωρίου
2,5 %. Προεξόφληση συνόλου του δανείου επιτρέπεται. Η δανειακή σύμβαση περιέχει ενεχυριάσεις
σε τραπεζικούς λογαριασμούς και υποθήκη στο φούρνο και σε σχετικό εξοπλισμό.

(β) LGT Bank -Yalos Holdings (Overseas) Limited
Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 η εταιρεία Yalos Holdings (Overseas) Limited, εισήλθε σε μια δανειακή
διευκόλυνση με την LGT Bank, ύψους € 10 εκατομμυρίων, από την οποία ποσό € 6,5 εκατομμυριών
χρησιμοποιήθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της
Biomedsklo PJSC και της New Glass EAD . Το δάνειο φέρει μεταβλητό επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται
από την Τράπεζα.
Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε μία δόση στο τέλος του 2020. Το ισχύον επιτόκιο είναι 1,11%. Τα
επιτόκια καθορίζονται από την τράπεζα, βάσει των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για το
αντίστοιχο νόμισμα. Η τράπεζα εξουσιοδοτείται ρητά να προσαρμόζει τα επιτόκια ανά πάσα στιγμή
χωρίς να υποχρεούται να ειδοποιεί τον οφειλέτη για οποιεσδήποτε αλλαγές.

(γ) Societe Generale Expressbank
Τον Αύγουστο του 2018 η εταιρεία New Glass σύναψε δάνειο με την Societe Generale για ποσό το
οποίο δε μπορεί να ξεπεράσει τα € 5,500 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει εν μέρει αγορά
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.
Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε εξήντα (60) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των € 92 με την τελευταία
στις 31 Ιουλίου 2024. Το δάνειο φέρει επιτόκιο εξαμηνιαίου Euribor πλέον περιθωρίου 1,8 %.
Προεξόφληση συνόλου του δανείου επιτρέπεται. Η δανειακή σύμβαση περιέχει ενεχυριάσεις σε
τραπεζικούς λογαριασμούς και υποθήκη στο φούρνο και σε σχετικό εξοπλισμό.

Τα έξοδα τόκων των μακροπρόθεσμων δανείων για τις χρήσεις, 2018 και 2017, ανήλθαν για τον Όμιλο
σε € 53 και € 955, αντίστοιχα και για την Εταιρεία σε € 0 και € 216, αντίστοιχα (Σημ. 8).
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν εξασφαλισθεί με υποθήκες και προσημειώσεις επί των ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου για συνολικό ποσό που την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ανέρχεται
σε € 6,34 εκατομμύρια και € 2,47 εκατομμύρια (Σημ. 12).
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Οι ετήσιες δόσεις κεφαλαίου που απαιτούνται για να αποπληρωθούν όλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, έχουν ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Μέχρι ένα χρόνο
1–5 χρόνια
Πάνω από 5 χρόνια

23.

881
9.768
10.649

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

423
7.769
0
8.192

-

-

Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
Ο Όμιλος έχει υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που προκύπτουν από μισθώσεις διαφόρων
στοιχείων των ενσώματων παγίων. Τέτοια στοιχεία είναι τα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
τα λογισμικά προγράμματα και τα μεταφορικά μέσα.
Οι τρέχουσες συμφωνίες χρηματοδοτικών μισθώσεων λήγουν έως και το 2020. Οι όροι πληρωμών των
συμφωνιών αυτών ποικίλουν από 36 έως 72 μήνες και οι σχετικές υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές
μισθώσεις εξοφλούνται σε τριμηνιαίες δόσεις. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις φέρουν
διαφορετικά επιτόκια σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβάσεις. Η πλειοψηφία των συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος και ανανέωσης.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αναλύονται ως
εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

22
(14)
8

40
(18)
22

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
-

-

Οι πιο σημαντικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους όρους των συμβολαίων, εκτός από τις
πληρωμές μισθωμάτων, είναι η συντήρηση και ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των
όρων του συμβολαίου, περιορισμοί στη μεταβίβαση του 50% της Εταιρείας, καθώς και περιορισμοί στις
αλλαγές της διοίκησης.
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Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων
καταβολών για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αναλύονται ως
εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου 2018
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και ως πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων καταβολών
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Μείον: ποσά που αποτελούν
χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών
χρηματοδοτικής μίσθωσης

14
8

14
8

-

-

22

22

-

-

-

-

-

-

22

22

-

-

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου 2017
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
Καταβολών
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και ως πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων καταβολών
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Μείον: ποσά που αποτελούν
χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών
χρηματοδοτικής μίσθωσης

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου 2018
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου 2017
Ελάχιστες
Παρούσα
καταβολές
αξία
καταβολών

18

18

-

-

22

22

-

-

40

40

-

-

-

-

-

-

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αναφέρονται σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ανήλθαν την
31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 σε € 9 και € 4 για τον Όμιλο, αντίστοιχα και σε € 0 και € 0 για την Εταιρεία,
αντίστοιχα (Σημ. 8).

24.

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους
(α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι του Ομίλου καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από τα
κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου
μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την
αποχώρηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των
υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή άλλη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές
παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις χρήσεις που
έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης και ανήλθαν
σε € 955 και € 1.044, αντίστοιχα για τον Όμιλο και, σε € 44 και € 146 αντίστοιχα για την Εταιρεία.
Από αυτά τα υπόλοιπα, ποσά € 73 και € 79 έχουν καταβληθεί για λογαριασμό διευθυντών και μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017,
αντίστοιχα.

(β)

Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, οι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό
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πληρωμής που υπολογίζεται με βάση την αμοιβή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο
της λήξης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται
ή απολύονται με αιτία (υπαιτιότητά τους) δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο
για απόλυση χωρίς αιτία. Βάσει του Βουλγαρικού και Ουκρανικού εργατικού δικαίου, οι εργαζόμενοι
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται βάσει
της αμοιβής του εργαζομένου και της προϋπηρεσίας. Στη Ρουμανία, οι εργαζόμενοι δεν έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αποχώρησης.
Στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα
προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική ο Όμιλος δεν χρηματοδοτεί
τέτοιου είδους προγράμματα παροχών. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν στα αποτελέσματα τις
δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της υποχρέωσης για αποζημίωση
λόγω αποχώρησης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Οι κινήσεις της καθαρής υποχρέωσης που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχει
ως ακολούθως:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Μεταφερόμενη υποχρέωση λόγω πώλησης
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα
(Σημ. 4)
Διαγραφή υπολοίπου αιτία της πώλησης
Συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

6.064
(2.203)

3.224
(1.113)
(201)

5.365
(2.166)

1.341
(56)

-

12

-

-

31
6
18
3.916

5.444
(1.238)
(64)
6.064

(40)
3.159

5.318
(1.238)
5.365

Ανεξάρτητοι αναλογιστές πραγματοποίησαν εκτίμηση για τις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
που απορρέουν από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι
λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017,
έχουν ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Έξοδο που αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη
κατάσταση συνολικού εισοδήματος (Σημ. 4)
Επανεκτίμηση (κερδών)/ζημιών που
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Ποσό που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
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Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017

29
2

5.444
-

-

5.318
-

31

5.444

-

5.318

-

12

-

-

-

12

-

-
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Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Μεταφερόμενη υποχρέωση λόγω πώλησης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές
Επανεκτίμηση (κερδών)/ζημιών
Διαγραφή υπολοίπου αιτία της πώλησης
Συναλλαγματικές διαφορές
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της
χρήσης

6.064
29
2
(2.203)
6
18

3.224
(1.113)
5.444
(201)
12
(1.238)
(64)

5.365
(2.166)
(40)
-

1.341
5.318
(56)
(1.238)
-

3.916

6.064

3.159

5.365

Βασικές υποθέσεις:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών

25.

2%-14%
0%-4%

2,40%
0%

Συνδεδεμένα μέρη

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24.
Όμιλος
α. Έσοδα
β. Αγορές
γ. Τόκοι (έξοδα) / έσοδα
δ. Απαιτήσεις
ε. Υποχρεώσεις
στ. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης

Εταιρεία

140
41
-

140
41
373
46.155
28.765
-

Οι εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 περιλαμβάνουν και ποσά
από την συνδεδεμένη εταιρεία El Pack A.Ε., ύψους € 0 και € 0 (υποχρέωση), αντίστοιχα. Οι κύριοι
μέτοχοι της Εταιρείας και μέλη της οικογένειας τους κατέχουν ποσοστό συμμετοχής 60% στο μετοχικό
κεφάλαιο της El Pack A.E., εταιρείας η οποία κατασκευάζει είδη συσκευασίας. Οι αγορές από την El
Pack A.Ε. για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, ανήλθαν σε € 0 και € 41,
αντίστοιχα.
Οι αγορές από την El Pack A.Ε. γίνονται σε συνήθεις τιμές αγοράς. Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι
χωρίς εξασφάλιση, άτοκα και η εξόφληση πραγματοποιείται με μετρητά. Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από
ή προς την El Pack A.Ε.
Τα ανωτέρω δάνεια επανεξετάζονται ετησίως από τα προαναφερθέντα πιστωτικά ιδρύματα και τα
συνδεδεμένα μέρη τους, εξετάζοντας την οικονομική τους θέση και την αγορά στην οποία λειτουργούν.
Μετά τη συναλλαγή που περιγράφεται στη Σημείωση 11, οι αμοιβές προς τα μέλη της διοίκησης του
Ομίλου αναγνωρίστηκαν άμεσα στην επισυναπτόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Σημ. 24).
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26.

Δεδουλευμένες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Πιστωτές διάφοροι
Προκαταβολές πελατών
Δεδουλευμένοι τόκοι
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία
Φόροι-τέλη εκτός φόρου εισοδήματος
Αναβαλλόμενα έσοδα
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

27.

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
2.337
3.134
338
182
680
528
272
248
207
1.949
320
465
4.154
6.506

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
324
557
23
240
51
11
54
7
1.672
101
582
2.458

Πληροφόρηση κατά Τομέα
Ο Όμιλος παράγει προϊόντα υάλου στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουκρανία. Λόγω της φύσης
των προϊόντων αυτών και των πελατών του Ομίλου, οι δραστηριότητες διευθύνονται ανά μονάδα
προϊόντων, φιάλες και επιτραπέζια είδη. Συνεπώς, οι πληροφορίες που παραθέτονται στη συνέχεια
αναλύονται κατά εταιρεία παραγωγής φιαλών και επιτραπέζιων προϊόντων. Οι εταιρείες Υαλουργική
Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε., Drujba Glassworks, Stirom, Bio med sklo και Bucha Glassworks παράγουν
φιάλες, η εταιρεία New Glass παράγει επιτραπέζια είδη, ενώ όλες οι θυγατρικές που αναφέρονται στη
Σημ. 11 περιλαμβάνονται στην κατηγορία «λοιπές».
Η Διοίκηση παρακολουθεί τα αποτελέσματα κάθε εταιρείας ξεχωριστά ώστε να είναι σε θέση να
αποφασίζει για την κατανομή των επενδύσεων και την αξιολόγηση της πορείας τους. Οι συναλλαγές
μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών βασίζονται σε συνθήκες αγοράς (arm’s length).
Η πληροφόρηση κατά τομέα για τις χρήσεις 2018 και 2017, αναλύεται ως ακολούθως:
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31 Δεκεμβρίου 2018

HGI Glassworks

Bio med
sklo

ΦΙΑΛΗ
Bucha
Glassworks

141

10.656

3

10.800

10.514

7.149

5.185

-

33.648

(389)

33.259

87

402

6

495

8.522

100

-

4.809

13.926

(13.926)

-

228

11.058

9

11.295

19.036

7.249

5.185

4.809

47.574

(14.315)

33.259

22

2.343

3

2.368

4.654

1.696

1.048

225

9.991

117

10.108

(1.269)

(1.403)

(186)

(2.858)

(3.132)

(2.480)

(644)

(832)

(9.946)

9

(9.937)

833

101

64

998

(1.133)

(198)

(27)

(4.002)

(4.362)

3.433

(929)

123

(553)

(34)

(464)

(503)

(12)

(10)

768

(221)

-

(221)

51

996

713

1.760

-

-

(15)

(389)

1.356

-

1.356

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(52)

(52)

Απομείωση υπεραξίας

-

-

-

-

-

-

-

(15.133)

(15.133)

11.752

(3.381)

(Ζημίες) / κέρδη προ
φόρων

(240)

1.484

560

1.804

(114)

(994)

352

(19.363)

(18.315)

15.259

(3.056)

Φόροι εισοδήματος

56

(187)

(2)

(133)

(87)

-

(55)

(45)

(320)

-

(320)

Καθαρές (ζημίες) /
κέρδη

(184)

1.297

558

1.671

(201)

(994)

297

(19.408)

(18.635)

15.259

(3.376)

(184)

1.097

558

1.471

(201)

(994)

297

(19.408)

(18.835)

15.259

(3.576)

-

200

-

200

-

-

-

-

200

-

200

(184)

1.297

558

1.671

(201)

(994)

297

(19.408)

(18.635)

15.259

(3.376)

Έσοδο
Πωλήσεις
Ομίλου

Σύνολο
Φιαλών

New
Glass

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Uniglass
Glassworks

Uniglass
Hellas

Λοιπές

Σύνολο

Ενοποιημένο
Σύνολο

Απαλοιφές

εκτός

Ενδοομιλικές πωλήσεις
Σύνολο πωλήσεων ανά
τομέα

Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης και
διοίκησης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
έσοδα / (έξοδα)
Καθαρά κέρδη /
(ζημίες) από
συναλλαγματικές
διαφορές
Μεταβολές
συμμετοχής σε
θυγατρικές

Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της
μητρικής εταιρείας
Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

81

HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

31 Δεκεμβρίου 2017

HGI Glassworks

Bio med
sklo

ΦΙΑΛΗ
Bucha
Glassworks

2.429

8.586

-

11.015

11.682

7.330

5.522

-

35.549

-

35.549

141

4

81

226

9.226

-

-

-

9.452

(9.452)

-

2.570

8.590

81

11.241

20.908

7.330

5.522

-

45.001

(9.452)

35.549

32

2.133

45

2.210

5.769

1.762

1.202

-

10.943

(90)

10.853

(14.542)

(876)

(193)

(15.611)

(3.315)

(1.953)

(564)

(563)

(22.006)

-

(22.006)

17.384

1.007

5.723

24.114

(757)

6

(69)

278.094

301.388

(284.311)

17.077

(11)

(155)

(869)

(1.035)

(488)

(13)

(8)

(1.735)

(3.279)

728

(2.551)

(305)

(348)

38

(615)

(48)

-

-

28

(635)

(30)

(665)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

221.330

221.330

Απομείωση υπεραξίας

-

-

-

-

-

-

-

(15.133)

(15.133)

-

(15.133)

(Ζημίες) / κέρδη προ
φόρων

2.558

1.761

4.744

9.063

1.161

(198)

561

260.691

271.278

(62.373)

208.905

406

75

-

481

(169)

31

(85)

-

258

(990)

(732)

2.964

1.836

4.744

9.544

922

(167)

476

260.691

271.536

(63.363)

208.173

2.964

1.554

4.744

9.262

922

(167)

476

260.691

271.254

(63.363)

207.891

-

282

-

282

-

-

-

-

282

-

282

2.964

1.836

4.744

9.544

922

(167)

476

260.691

271.536

(63.363)

208.173

Έσοδο
Πωλήσεις
Ομίλου

Σύνολο
Φιαλών

New
Glass

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Uniglass
Glassworks

Uniglass
Hellas

Λοιπές

Σύνολο

Ενοποιημένο
Σύνολο

Απαλοιφές

εκτός

Ενδοομιλικές πωλήσεις
Σύνολο πωλήσεων ανά
τομέα

Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης και
διοίκησης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
έσοδα / (έξοδα)
Καθαρά κέρδη /
(ζημίες) από
συναλλαγματικές
διαφορές
Μεταβολές
συμμετοχής σε
θυγατρικές

Φόροι εισοδήματος
Καθαρές (ζημίες) /
κέρδη
Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της
μητρικής εταιρείας
Μη ελέγχουσες
συμμετοχές
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2018 και 2017 αναλύονται ως ακολούθως:
31 Δεκεμβρίου 2018
HGI
Glassworks

Bio med
sklo

ΦΙΑΛΗ
Bucha
Glassworks

Σύνολο
Φιαλών

Ενσώματα και
ασώματα πάγια
περιουσιακά
στοιχεία

9.727

15.103

-

24.830

18.511

1.812

605

-

45.758

-

45.758

Επενδύσεις

8.663

-

-

8.663

34

-

-

-

8.697

(8.697)

-

44.334

8.475

1.657

54.466

22.798

5.432

2.994

236.015

321.705

(229.239)

92.466

62.724

23.578

1.657

87.959

41.343

7.244

3.599

236.015

376.160

(237.936)

138.224

29.994

19.428

2.372
51.794
31 Δεκεμβρίου 2017

38.336

8.214

2.453

74.434

175.231

(148.242)

26.989

HGI
Glassworks

Bio med
sklo

Uniglass
Hellas

Uniglass
Glassworks

10.385

4.762

-

15.147

17.464

512

68

176.644

209.835

(176643)

33.192

8.663

-

-

8.663

34

-

-

9

8.706

(8.706)

-

58.533

5.132

1.698

65.363

26.486

6.578

2.841

895.957

997.225

(880.987)

116.238

77.581

9,894

1.698

89.173

43.984

7.090

2.909

1.072.610

1.215.766

(1.066.336)

149.430

44.611

7.214

2.906

54.731

40.685

7.067

2.059

548.069

652.791

(618.433)

34.358

Λοιπά περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο
περιουσιακών
στοιχείων ανά τομέα
Υποχρεώσεις ανά
τομέα

Ενσώματα και
ασώματα πάγια
περιουσιακά
στοιχεία
Επενδύσεις
Λοιπά περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο
περιουσιακών
στοιχείων ανά τομέα
Υποχρεώσεις ανά
τομέα

ΦΙΑΛΗ
Bucha
Glassworks

New
Glass

Uniglass
Hellas

Uniglass
Glassworks

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Απαλοιφ
Σύνολο
ές

Λοιπές

Ενοποιημένο
Σϋνολο

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Σύνολο
Φιαλών

New
Glass
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Άλλες πληροφορίες ανά τομέα για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως ακολούθως:

Κεφαλαιουχικές
επενδύσεις:
Ενσώματα πάγια
στοιχεία
Άυλα πάγια
στοιχεία
Σύνολο
Αποσβέσεις
ενσώματων
παγίων
Αποσβέσεις
άυλων παγίων
Σύνολο

Κεφαλαιουχικές
επενδύσεις:
Ενσώματα πάγια
στοιχεία
Άυλα πάγια
στοιχεία
Σύνολο
Αποσβέσεις
ενσώματων
παγίων
Αποσβέσεις
άυλων παγίων
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2018
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Uniglass
Uniglass
Hellas
Glassworks

HGI
Glassworks

Bio med
sklo

ΦΙΑΛΗ
Bucha
Glassworks

(120)

(14.213)

-

(14.333)

(4.740)

(1.442)

(562)

-

(21.077)

-

(21.077)

-

-

-

-

(5)

-

(2)

-

(7)

-

(7)

(120)

(14.213)

-

(14.333)

(4.745)

(1.442)

(564)

-

(21.084)

-

(21.084)

319

4.402

-

4.721

3.880

119

17

-

8.737

-

8.737

20

-

-

20

4

21

5

-

50

-

50

339

4.402

-

4.741

3.884

140

22

-

8.787

-

8.787

HGI
Glassworks

Bio med
sklo

ΦΙΑΛΗ
Bucha
Glassworks

Σύνολο
Φιαλών

New Glass

(2.025)

(2.962)

-

(4.987)

(4.887)

(438)

(54)

-

(10.366)

-

(10.366)

-

-

-

-

(129)

(82)

(14)

-

(225)

-

(225)

(2.025)

(2.962)

-

(4.987)

(5.016)

(520)

(68)

-

(10.591)

-

(10.591)

847

1.144

-

1.991

3.573

32

5

-

5.601

-

5.601

19

-

-

19

5

3

2

-

30

-

30

866

1.144

-

2.010

3.578

35

7

-

5.631

-

5.631

Σύνολο
Φιαλών

New Glass

31 Δεκεμβρίου 2017
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Uniglass
Uniglass
Hellas
Glassworks
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Λοιπές

Σύνολο

Λοιπές

Ενοποιημένο
Σύνολο

Απαλοιφές

Σύνολο

Ενοποιημένο
Σύνολο

Απαλοιφές
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28.

Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

(α)

Εκκρεμείς δίκες και διεκδικήσεις:
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας
του. Η διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου, εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις (εκτός
από αυτές που αναφέρονται στη Σημείωση 33) αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές
επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου.

(β)

Δεσμεύσεις:
(i) Ενοίκια Κτιρίων: Κατά την 31η Δεκεμβρίου 201 και 2015, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές
συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίων, οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι το 2019.
Τα έξοδα ενοικίων που περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, των χρήσεων που
έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, ανήλθαν σε € 446 και € 490, αντίστοιχα για τον Όμιλο και σε € 30
και € 615, αντίστοιχα για την Εταιρεία (Σημ. 6).
Οι ελάχιστες μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις
31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Έως ένα χρόνο
2-5 χρόνια

124
382
506

31
51
82

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
-

-

(ii) Εγγυητικές Επιστολές και Λοιπές Εγγυήσεις: Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, η Εταιρεία είχε
δώσει εγγυήσεις σε διάφορες τράπεζες ποσού € 0 εκατομμύρια και € 0 εκατομμύρια, αντίστοιχα. Οι εγγυήσεις
αυτές, έχουν δοθεί προς εξασφάλιση των τραπεζών για τα αντληθέντα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
δάνεια που έχουν πάρει οι θυγατρικές εταιρείες.
Επιπλέον, την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους
τρίτους ποσού € 0 εκατομμύρια και € 0 εκατομμύρια, αντίστοιχα. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές έχουν δοθεί
για καλή εκτέλεση συμβάσεων και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
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Χρηματοοικονομικά Μέσα

29.

(i) Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις για τα διαθέσιμα, το βραχυπρόθεσμο δανεισμό, τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις
ενδοομιλικές απαιτήσεις και δάνεια, τους προμηθευτές, τις δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις και τις ενδοομιλικές υποχρεώσεις και δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες
λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. Οι διαθέσιμες προς πώληση
επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις σε κοινές και προνομιούχες μετοχές και συνεπώς, δεν έχουν
σταθερή ημερομηνία ωρίμανσης ή σταθερό επιτόκιο. Οι μετοχές αυτές εμφανίζονται στο κόστος καθώς
δεν διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε αγορά και μια αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας τους δεν
είναι δυνατή. Τα έντοκα δάνεια και δανεισμοί υπολογίζονται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Η εύλογη αξία των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο προσδιορίζονται με τη
μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας επιτόκιο που καθορίζεται από την αγορά.
Η εύλογη αξία των δανείων με σταθερό επιτόκιο βασίζεται σε διαπραγματεύσιμες τιμές στην ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών, μαζί με την
ιεραρχία της εύλογης αξίας της Εταιρείας:
a)
b)

χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός από αυτά που η λογιστική τους αξία που είναι αξιόπιστες
προσεγγίσεις της εύλογης αξίας τους
στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

Όμιλος
Λογιστική αξία
31Δεκεμβρίου
2018
2017
Στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Γη (Επίπεδο 3)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις (Επίπεδο 3)
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (γνωστοποίηση
εύλογης αξίας)
Έντοκα δάνεια:
Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο (Επίπεδο 2)
Δάνεια με σταθερό επιτόκιο (Επίπεδο 1)

Εύλογη αξία
31Δεκεμβρίου
2018
2017

3.764

3.764

3.764

3.764

-

-

-

-

1.692
6.500

1.692
6.500

1.692
6.500

1.692
6.500

της

Εταιρεία
Λογιστική αξία
31Δεκεμβρίου
2018
2017
Στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Γη (Επίπεδο 3)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις (Επίπεδο 3)
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (γνωστοποίηση
εύλογης αξίας)
Έντοκα δάνεια:
Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο (Επίπεδο 2)

Εύλογη αξία
31Δεκεμβρίου
2018
2017

2.734

2.585

2.734

2.585

-

-

-

-

-

-

-

-

της
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Δάνεια με σταθερό επιτόκιο (Επίπεδο 1)

-

-

Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα χρηματικά διαθέσιμα, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, οι εμπορικές απαιτήσεις, οι
εμπορικές υποχρεώσεις και οι δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία
κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεων αυτών των μέσων.
Η γη αποτιμάται στην εύλογη αξία, χρησιμοποιώντας «the market comparable approach».
Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης:
Επίπεδο 1: με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλα τα δεδομένα που έχουν σημαντική
επίδραση στην εύλογη αξία είναι ορατά, είτε άμεσα είτε έμμεσα
Επίπεδο 3: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική
επίδραση στην εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε εμφανή δεδομένα της αγοράς
Για τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις τα οποία αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
με βάση την αρχή της ιστορικότητας, ο Όμιλος ορίζει κατά πόσο οι μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της
ιεραρχίας έχουν πραγματοποιηθεί επανεκτιμώντας την κατηγοριοποίηση (με βάση τις τεχνικές αποτίμησης που
έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία σαν σύνολο) στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς.
(ii) Πιστωτικός κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της
μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017,
σε σχέση με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, είναι η
καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής
θέσης. Συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου περιορίζονται, αναφορικά με τις απαιτήσεις, λόγω του
μεγάλου αριθμού των πελατών, οι οποίοι αποτελούν την πελατειακή βάση του Ομίλου και της Εταιρείας.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, ποσό περίπου € 1.207 και € 1.207, αντίστοιχα (15.4% και 15,4%
των καθαρών απαιτήσεων από πελάτες, αντίστοιχα) αποτελούσε απαίτηση από τους 10 μεγαλύτερους
πελάτες του Ομίλου, ορισμένοι στο επίπεδο εταιρείας επίσης. Ο Όμιλος δεν απαιτεί εγγυήσεις ή άλλες
εξασφαλίσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων από τους πελάτες του. Για τις χρήσεις που έληξαν 31
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ποσοστό 41,3% και 41,3%, αντίστοιχα επί των ενοποιημένων καθαρών
πωλήσεων αφορούσαν στους δέκα μεγαλύτερους πελάτες, ενώ δεν υπάρχει μεμονωμένος πελάτης που να
καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί των ενοποιημένων εσόδων. Ωστόσο, για τις χρήσεις που
έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 η Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. είχε ποσοστά επί των
καθαρών πωλήσεων 14,2% και 14,2% αντίστοιχα από δύο από τους πελάτες της.
(iii) Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος ότι η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές
ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια
της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων συνδέεται με τις
μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου οι οποίες φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου διαθέτοντας ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, τα
οποία φέρουν τόσο σταθερό όσο και κυμαινόμενο επιτόκιο. Η πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρήσει
μεταξύ 35% και 65% το ποσοστό των δανείων σταθερού επιτοκίου. Ο Όμιλος δε χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο του επιτοκίου των δανειακών του
υποχρεώσεων.
(iv) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για τις πωλήσεις και
αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Συνεπώς, δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών
διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων, ο οποίος μειώνεται σε κάποιο βαθμό με την αντιστάθμιση
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πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων στο ίδιο νόμισμα. Επιπλέον μερικές από τις θυγατρικές οι οποίες
είναι εγκατεστημένες στη Ρουμανία και Ουκρανία έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες που προέρχονται από
τις διακυμάνσεις των τοπικών νομισμάτων. Ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους είναι σε Ευρώ.
Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους που σχετίζονται με πιθανή διακύμανση
συγκεκριμένων νομισμάτων.
Εμπορικές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα: Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ανά νόμισμα, ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Ευρώ
Λέβα Βουλγαρίας (BGN)
Νέο Λέι Ρουμανίας (RON)
Χρίβνια Ουκρανίας (UAH)
Δολλάριο Η.Π.Α. (USD)
Λίρα Αγγλίας (GBP)

1.502
1.897
157
395
3.951

3.654
1.856
197
371
6.078

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2018
2017
95
95

1.648
1.648

Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και συνήθως τακτοποιούνται μεταξύ 30 και 365
ημερών.
(v)

Διαχείριση Κεφαλαίου: O Όμιλος διαχειρίζεται τη διάρθρωση του κεφαλαίου του και πραγματοποιεί
διορθώσεις σύμφωνα με αλλαγές οι οποίες γίνονται στην οικονομία. Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαιά
του με βάση τη σχέση καθαρού δανεισμού με το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και του καθαρού
δανεισμού. Ο καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει τα τοκοφόρα δάνεια, τις εμπορικές υποχρεώσεις
(προμηθευτές) μείον χρηματικά διαθέσιμα εκτός από όποιες διακοπτόμενες λειτουργίες. Η επέκταση των
δραστηριοτήτων του Ομίλου τα προηγούμενα χρόνια έχει χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δανεισμό.

(vi)

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την παρακολούθηση των
αναμενόμενων ταμειακών ροών και φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές
πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις
προς τον Όμιλο είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών
διαθεσίμων.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και τη δυνατότητα της χρήσης αυτών όταν
είναι αναγκαίο.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες
τιμές.
Επίσης ο πίνακας περιλαμβάνει τους τόκους που θα επιβαρυνθεί ο Όμιλος και η Εταιρεία από όλα τα
ανοικτά δάνεια (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 με βάση τα
επιτόκια που ισχύουν για τα δάνεια και τις δανειακές πιστώσεις στο τέλος κάθε χρήσης.
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Όμιλος
31 Δεκεμβρίου 2018

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

-

-

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

-

-

-

7.769
7.769

Λιγότερο από
3 μήνες

3 έως 12
μήνες

1 έως 5
έτη

Μεγαλύτερο
από 5 έτη

Έντοκα δάνεια

31 Δεκεμβρίου 2017
Έντοκα δάνεια

1 έως 5
έτη

Μεγαλύτερο
από 5 έτη
-

Σύνολο

9.768
9.768

1 έως 5
έτη

9.768
9.768

Μεγαλύτερο
από 5 έτη

Σύνολο
7.769
7.769

Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου 2018
Έντοκα δάνεια

31 Δεκεμβρίου 2017
Έντοκα δάνεια

-

Λιγότερο από
3 μήνες

-

-

3 έως 12
μήνες

1 έως 5 έτη

-

-

-
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Σύνολο
-

Μεγαλύτερο
από 5 έτη

-

Σύνολο
-

-
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30.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
Η τρέχουσα μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ουκρανικού νομίσματος Hryvnia (UAH) έναντι του Ευρώ έχει
ανατιμηθεί κατά 6,3% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Η τρέχουσα μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ρουμανικού νομίσματος New Lei (RON) έναντι του Ευρώ έχει
υποτιμηθεί κατά 1,5% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017.
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