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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρείας 
Eurodrip A.B.E.Γ.Ε 

στις ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την χρήση 

1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018 

 
 
Αγαπητοί μέτοχοι, 
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και των τροποποιήσεών του, σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 
 
Η έκθεση περιλαμβάνει: 
 
1. Ανάλυση προόδου και επίτευξης από τη δραστηριότητα της εταιρείας και την τρέχουσα θέση της 
2. Έκθεση σημαντικών γεγονότων κατά το έτος 1.1 - 31.12.2018 
3. Δομή ομίλου 
4. Ίδιες μετοχές 
5. Περιγραφή εγκαταστάσεων και υποκαταστημάτων 
6. Συνοπτική παρουσίαση της ατομικής και ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος 
7. Προτεινόμενη διανομή των αποτελεσμάτων 2018 
8. Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής Απόδοσης 
9. Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες 
10. Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 
11. Πρόοδος των δραστηριοτήτων του Ομίλου - σχόλια σχετικά με τις κύριες αλλαγές 
12. Παρουσίαση των σημαντικότερων συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας, του Ομίλου και των συνδεδεμένων μερών 
13. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
14. Χρηματοοικονομικά μέσα 
15. Λογιστική αντιστάθμισης 
16. Κύριοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και έκθεση της εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
αγοράς και άλλους κινδύνους 
17. Πληροφορίες για θέματα εργασίας 
18. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα 
19. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη εργασιών ομίλου 
20. Σημαντικά γεγονότα συνέβησαν μετά τις 31.12.2018 
 
 
1. Ανάλυση προόδου και επίτευξης από τη δραστηριότητα της εταιρείας και την τρέχουσα θέση της 
 
α. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου 
 
Η EURODRIP AΒEΓE είναι μια Ελληνική εταιρεία που υπόκειται στον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920. Η εταιρεία 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό μητρώου 373701000 (πρώην 4719/06 
/ Β / 86/91) και λειτουργεί με τον τίτλο EURODRIP Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική και Αγροτική Εταιρεία και τον 
διακριτικό τίτλο EURODRIP AΒEΓE. Η έδρα βρίσκεται στο Δήμο Οινοφύτων και συγκεκριμένα στο 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών 
– Λαμίας. Οι παραγωγικες εγκαταστάσεις βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας - 55ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Λαμίας. Οι εγκαταστάσεις των κεντρικών γραφείων και της παραγωγής ανήκουν πλήρως στην εταιρεία. 
Η εταιρεία διαθέτει επίσης δύο υποκαταστήματα στην πόλη της Λάρισας (7ο χλμ. Λάρισας - οδός Καρδίτσας) και στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης (περιοχή Ιωνίας) που μισθώνονται. Τα δύο υποκαστήματα διαθέτουν εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με δύο παραγωγικές μονάδες (Τουρκία και Αίγυπτο) και 
δύο ενεργές εμπορικές μονάδες (Περού και Κύπρος). 
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Η ετήσια παραγωγική ικανότητα της μητρικής και του ομίλου υπερβαίνει τα 0,6 και τα 1,2 δισεκατομμύρια μέτρα 
σωλήνες στάγδην άρδευσης αντίστοιχα. 
Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης το 1979 και ενσωματώθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία 
το 1983 μετά τη συγχώνευσή της με την Αρδευτική ΑΕ (ΦΕΚ 1369 / 30.5.1983). Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 
ενενήντα εννέα (99) έτη. Η δραστηριότητα της εταιρείας τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 2ας Μαίου 
2012. 
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή και διανομή προϊόντων άρδευσης με βάση τη μέθοδο 
άρδευσης στάγδην. 
Ο Όμιλος EURODRIP δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και κατέχει μία από τις κορυφαίες 
θέσεις στην αγορά άρδευσης στάγδην λόγω της μακράς παρουσίας του και στα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα που προσφέρει. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα: 
1. Richard Klapholz, Πρόεδρος 
2. Alexander Kannor, Αντιπρόεδρος 
3. Βασίλειος Κυκρίλης, Διευθύνων Σύμβουλος 
4. Μαρία Χαμάκου, Μέλος 
5. Ezra Eran Gabriel, Μέλος 
 
Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για τρία χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού και θα 
παραμείνει  σε ισχυει μέχρι τις 25 Ιουνίου 2020. 
 
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
 
Οι στόχοι της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της αποστολής της, είναι η παρακίνηση των ανθρώπινων πόρων της στην 
συνεχή βελτιωση στην εκπληρώση των καθήκοντων για την επιτευξη των στοχων. Ωστόσο, ταυτόχρονα αυτοί οι 
στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί. Και τα δύο αυτά στοιχεια απαραίτητα για τον καθορισμό των στόχων για μια 
επιτυχημένη πορεία. Η διοίκηση πρέπει να καθορίσει ποια είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση με βάση τις τρέχουσες 
εξωτερικές συνθήκες, αλλά και τις εσωτερικές συνθήκες και δεξιότητες. Ένας τέτοιος στοχος δεν είναι πάντα εύκολο 
να καθοριστεί και απαιτείται η εξέταση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, όπως οι συνθήκες ανταγωνισμού 
στον τομέα και η απόδοση που επιτρέπουν, ποια απόδοση μπορεί να επιτύχει η εταιρεία εάν είναι υπό πίεση και 
ποια αποτελέσματα θεωρούνται επιτυχής. Ας σημειωθεί ότι σε αυτές τις επιλογές τόσο οι στρατηγικοί όσο και οι 
οικονομικοί στόχοι είναι στενά συνδεδεμένοι, επειδή οι στρατηγικοί στόχοι απαιτούν πάντοτε ορισμένα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς οικονομικούς στόχους. 
 
Στόχοι 
Η αποστολή της εταιρείας και του Ομίλου είναι η συνεχής εσωτερική βελτίωσή τους, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες 
και τις δυνατότητες των στελεχών τους σε κάθε επίπεδο και τη διατήρηση και αύξηση της εξωστρέφειας και της 
επέκτασής της διεθνως. 
 
Συνεπώς, οι στόχοι δεν είναι άλλοι από: 
α) Αύξηση πωλήσεων, 
β) Δημιουργία οικονομικών μεγεθών 
γ) Βελτίωση του μικτού κερδους και του καθαρού κέρδους, 
δ) Επενδύσεις σε υποδομές 
 
 
Βασικές αξίες 
α) Ειλικρινής σχέσης με τους πελάτες, 
β) Το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, 
 
Κύριες στρατηγικές 
α) Δυναμική πελάτων / αγοράς 
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β) Δραστηριότητα ανταγωνισμού 
γ) Διείσδυση σε νεες αγορές 
δ) Χρηματοοικονομικοι περιορισμοί 
 
γ. Αρχές Διαχείρισης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
 
Η διοίκηση της εταιρειας και του Ομίλου παρέχει καθοδήγηση, ηγεσία και κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται πλήρως για την επίτευξη του στόχου τους. Οι πολιτικές του 
Ομίλου εστιάζουν: 
 
α) Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
 
β) Εφαρμογή διαδικασιών βασισμένων στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη και τη θέσπιση κοινών κανόνων και αρχών. 
 
γ) Ο σεβασμός για το περιβάλλον 
 
Τόσο η εταιρεία όσο και ο Όμιλος δεν διαθέτουν ανεξάρτητο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Η εποπτεία κάθε τμήματος 
ανατίθεται στον Διευθυντή από αυτή την άποψη και οι Διευθυντές εποπτεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
 

2. Αναφορά σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους 1.1 - 31.12.2018: 

 
α) Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και αποφάσισε τα εξής: 
• Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017 (1.1 - 31.12.2017) 
• Την απαλλαγη από οποιαδήποτε ευθύνη του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
• Την εκλογή  ελεγκτικής εταιρείας για το έτος 2018 (1.1 - 31.12.2018) 
• Τη χορήγηση άδειας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Γενική Διεύθυνση 
και τους Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών του 
Ομίλου, όπως προβλέπεται από την παρ. 1, άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920. 
• Την ανάκληση αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και τροποποίησης του άρθρου 

5 του καταστατικού της εταιρείας  
• Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας  
 
 

3. H Δομή του ομίλου 
 

Η δομή του ομίλου και οι εταιρείες που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες. όλες οι 
εταιρείες του Ομίλου ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ-ΧΩΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ 

EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.  ΕΛΛΑΔΑ Μητρική 

EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 100,00% 

EURODRIP DAMLA SULAMA PAZARLAMA VE TICARET A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 85,00% 

EURODRIP EGYPT S.A.E. ΑΙΓΥΠΤΟΣ 99,40% 

EURODRIP TRADING (CIS) ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 

EURODRIP IRRIGATION HOLDING S.L ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% 

EURODRIP IRRIGATION SYSTEMS S.R.L ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% 

EURODRIP PERU S.A.C. ΠΕΡΟΥ 100,00% 
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4. Ίδιες μετοχές 
 
 
Δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές που κατέχονται από την εταιρεία, από  θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. 
 
 
5. Περιγραφή εγκαταστάσεων – υποκαταστημάτων 

 
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών  - Λαμίας.  
Η μονάδα παραγωγής της Εταιρείας βρίσκεται στην Οινόφυτα Βοιωτίας (55 χλμ., Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας). Οι 
εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα είναι ιδιόκτητες. 
Η Εταιρεία έχει δύο καταστήματα που στεγάζονται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις. Το πρώτο υποκατάστημα 
βρίσκεται στη Λάρισα (7ο χλμ. Λάρισας-Καρδίτσας). Το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή της Ιωνίας - Θεσσαλονίκης. 
Και τα δύο υποκαταστήματα χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και σημεία πώλησης. 
 
Στο εξωτερικό, ο όμιλος διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής (Τουρκία και Αίγυπτο) και δύο εμπορικές μονάδες (Κύπρος 
και Περού). 
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6. Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου και μητρικής 
 
Τα ποσά σε €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το ενεργητικό ανέρχεται σε 86.118.262,56 88.781.771,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Το παθητικό ανέρχεται σε
Ίδια Κεφάλαια 20.905.512,51 25.299.003,19
Προβλέψεις & Υποχρεώσεις 65.212.750,05 63.482.768,17

86.118.262,56 88.781.771,36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 3.015.343,66 3.267.467,92
Μείον: Αποσβέσεις 2.599.146,84 416.196,82 2.541.385,17 726.082,75

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 48.030.661,18 48.027.301,51
Μείον: Αποσβέσεις 24.167.485,42 23.863.175,76 22.823.847,73 25.203.453,78

 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 0,00 0,00
Λοιπές Απαιτήσεις 549.365,73 133.010,83

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 13.846.924,23 15.648.311,41
Απαιτήσεις 36.106.661,72 33.600.571,47
Διαθέσιμα 1.880.436,70 2.594.580,36
Λοιπές Απαιτήσεις 9.455.501,60 10.875.760,76
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου 61.289.524,25 62.719.224,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 86.118.262,56 88.781.771,36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 26.670.660,00 26.670.660,00

24.793.864,57 24.793.864,57
Αποθεματικά 7.485.107,80 7.485.107,80
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον -38.044.119,86 -33.650.629,18

20.905.512,51 25.299.003,19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες 12.044.249,80 9.168.092,92
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 53.168.500,25 54.314.675,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 65.212.750,05 63.482.768,17

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 86.118.262,56 88.781.771,36

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Ο ΟΜΙΛΟΣ

2018 2017

 
 
 

2018 2017

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

72.975.242,63 0,57% 72.560.487,10

Μείον: Κόστος πωληθέντων 57.440.756,39 51.137.069,73

15.534.486,24 -27,49% 21.423.417,37

-3.649.303,15 -566.566,33

Πωλήσεις Προϊόντων Εμπορευμάτων & υπηρεσιών

Μεικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Τα ποσά σε €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το ενεργητικό ανέρχεται σε 68.893.287,03 70.298.086,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Το παθητικό ανέρχεται σε
Ίδια Κεφάλαια 34.666.759,94 33.400.701,26
Προβλέψεις & Υποχρεώσεις 34.226.527,09 36.897.385,43

68.893.287,03 70.298.086,69

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 2.839.323,22 2.815.784,58
Μείον: Αποσβέσεις 2.505.425,74 333.897,48 2.417.195,97 398.588,61

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 40.948.049,09 39.473.559,48
Μείον: Αποσβέσεις 21.299.901,27 19.648.147,82 19.337.623,36 20.135.936,12

Επενδύσεις σε θυγατρικές 16.191.858,33 16.191.858,33
Λοιπές Απαιτήσεις 137.669,16 132.442,73

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 7.134.329,00 7.168.288,86
Απαιτήσεις 21.517.332,55 20.813.828,75
Διαθέσιμα 572.138,46 471.469,68
Λοιπές Απαιτήσεις 3.357.914,23 4.985.673,61
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου 32.581.714,24 33.439.260,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 68.893.287,03 70.298.086,69

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 26.670.660,00 26.670.660,00

24.793.864,57 24.793.864,57
Αποθεματικά 5.053.721,19 5.053.721,19
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον -21.851.485,82 -23.117.544,50

34.666.759,94 33.400.701,26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες 864.838,68 2.241.146,51
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 33.361.688,41 34.656.238,92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 34.226.527,09 36.897.385,43

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 68.893.287,03 70.298.086,69

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Η Εταιρεία

2018 2017

 
 

2018 2017

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

35.221.872,03 -4,99% 37.072.035,15

Μείον: Κόστος πωληθέντων 28.655.933,97 26.196.225,73

6.565.938,06 -39,63% 10.875.809,42

216.735,72 -3.000.485,76

Πωλήσεις Προϊόντων Εμπορευμάτων & υπηρεσιών

Μεικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Η Εταιρεία
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7. Προτεινόμενη κατανομή των αποτελεσμάτων 2018 

 
Οι συσσωρευμένες ζημιές της μητρικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του έτους 2018, είναι: € (21.851.485,82) 
Η προτεινόμενη κατανομή των προαναφερθεισών ζημιών έχει ως εξής: 
 

1. Τακτικό Αποθεματικό € 0,00 

2. Μέρισμα € 0,00 

3. Αποτελέσματα εις νέο (ζημίες) € (21.851.485,82) 

 Σύνολο   € (21.851.485,82) 

 
8. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 
Τα ποσά σε €

Πάγιο Ενεργητικό 24.279.372,58 25.929.536,53
Σύνολο Ενεργητικού 86.118.262,56 88.781.771,36

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 61.289.524,25 62.719.224,00
Σύνολο Ενεργητικού 86.118.262,56 88.781.771,36

β. Συντ/στής Δανειακής 
Ίδια Κεφάλαια 20.905.512,51 25.299.003,19

Σύνολο Υποχρεώσεων 65.212.750,05 63.482.768,17

Ίδια Κεφάλαια 20.905.512,51 25.299.003,19
Πάγιο Ενεργητικό 24.279.372,58 25.929.536,53

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 61.289.524,25 62.719.224,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 53.168.500,25 54.314.675,25

Μικτά αποτελέσματα 15.534.486,24 21.423.417,37
Πωλήσεις 72.975.242,63 72.560.487,10

ε. Συντ/στής μικτού κέρδους επί πωλήσεων

21,29% 29,52%

γ. Συντ/στής καλυψεως πάγιου ενεργητικού

86,10% 166,85%

δ. Συντ/στής καλυψεως β/σμων υποχρ.

115,27% 115,47%

α. Συντ/στής Παγιοποίησης Περιουσίας 

28,19% 29,21%

71,17% 70,64%

32,06% 39,85%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

2018 2017

 
 

Μικτά αποτελέσματα 15.534.486,24 21.423.417,37
Κόστος πωληθέντων 57.440.756,39 51.137.069,73

Πωλήσεις 72.975.242,63 72.560.487,10
Ίδια Κεφάλαια 20.905.512,51 25.299.003,19

Απαιτήσεις από πελάτες χ 365 36.106.661,72 Χ 365 33.600.571,47 Χ 365
Πωλήσεις 72.975.242,63 72.560.487,10

Κόστος πωληθέντων αποθεμ. 57.440.756,39 51.137.069,73
μ.ο. Αποθεμάτων 14.747.617,82 15.648.311,41

ζ. Συντ/στής ανακύκλωσης των Ιδίων Κεφαλαίων

349,07% 286,81%

η. Συντ/στής μέσου όρου προθεσμίας εισπράξεων των απαιτήσεων (DSO)

181 169

θ. Συντ/στής κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων

3,89 3,27

στ. Συντ/στής μικτού κέρδους επί κόστος πωληθέντων

27,04% 41,89%

 
 



 

 

 

 
Ετήσια οικονομική έκθεση  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018                                           Τα ποσά σε € 

 

11 
 

 

Τα ποσά σε €

Πάγιο Ενεργητικό 19.982.045,30 20.534.524,73
Σύνολο Ενεργητικού 68.893.287,03 70.298.086,69

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 32.581.714,24 33.439.260,90
Σύνολο Ενεργητικού 68.893.287,03 70.298.086,69

β. Συντ/στής Δανειακής 
Ίδια Κεφάλαια 34.666.759,94 33.400.701,26

Σύνολο Υποχρεώσεων 34.226.527,09 36.897.385,43

Ίδια Κεφάλαια 34.666.759,94 33.400.701,26
Πάγιο Ενεργητικό 19.982.045,30 20.534.524,73

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 32.581.714,24 33.439.260,90
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.361.688,41 34.656.238,92

Μικτά αποτελέσματα 6.565.938,06 10.875.809,42
Πωλήσεις 35.221.872,03 37.072.035,15

ε. Συντ/στής μικτού κέρδους επί πωλήσεων

18,64% 29,34%

γ. Συντ/στής καλυψεως πάγιου ενεργητικού

173,49% 166,85%

δ. Συντ/στής καλυψεως β/σμων υποχρ.

97,66% 96,49%

α. Συντ/στής Παγιοποίησης Περιουσίας 

29,00% 29,21%

47,29% 47,57%

101,29% 90,52%

Η Εταιρεία

2018 2017

 

Μικτά αποτελέσματα 6.565.938,06 10.875.809,42
Κόστος πωληθέντων 28.655.933,97 26.196.225,73

Πωλήσεις 35.221.872,03 37.072.035,15
Ίδια Κεφάλαια 34.666.759,94 33.400.701,26

Απαιτήσεις από πελάτες χ 365 21.517.332,55 Χ 365 20.813.828,75 Χ 365
Πωλήσεις 35.221.872,03 37.072.035,15

Κόστος πωληθέντων αποθεμ. 28.655.933,97 26.196.225,73
μ.ο. Αποθεμάτων 7.151.308,93 7.168.288,86

ζ. Συντ/στής ανακύκλωσης των Ιδίων Κεφαλαίων

101,60% 110,99%

η. Συντ/στής μέσου όρου προθεσμίας εισπράξεων των απαιτήσεων (DSO)

223 205

θ. Συντ/στής κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων

4,01 3,65

στ. Συντ/στής μικτού κέρδους επί κόστος πωληθέντων

22,91% 41,52%

 
 
Σημείωση 

1. Το σύνολο των αποσβέσεων ανήλθε στο ποσό των € 2.069.293,27 εκ των οποίων όλες  ενσωματώθηκαν στο 
λειτουργικό κόστος. 

2. Κατά την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2018, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων 
της μητρικής εταιρίας. 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2018 ανέρχεται σε € 26.670.660,00 και διαιρείται σε 
44.451.100  κοινές μετοχές.  

 
 

9. Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Η εταιρεία και ο όμιλος δεν χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες. 
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10.  Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ειδικά στοιχεία που απαιτούν ειδική ανάλυση ή σχολιασμό πέραν των πληροφοριών 
που παρέχονται στις δηλώσεις χρηματοδότησης. 
 

11. Εξέλιξη των εργασιών του ομίλου – σχολιασμός των κυριότερων μεταβολών 
 
Συνοπτικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου. 
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε επηρεαζόμενος από τις καιρικές συνθήκες σε συγκεκριμένες αγορές. Τα 
λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου επηρεάστηκαν από έξοδα τα οποία σχετίζονται με τη 
συγχώνευση και αναδιάρθρωση του ομίλου.  
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν λόγω της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού της μητρικής και της 
υποτίμησης της Τούρκικης Λίρας. 
Οι ταμειακές ροές λειτουργικής δραστηριότητας ήταν θετικές, παρά τις επενδύσεις και την αυξανόμενη ανάγκη 
κεφαλαίων κίνησης. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών, ο όμιλος Eurodrip κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις του κάθε 
χρόνο και παράλληλα να βελτιώσει τους δείκτες κερδοφορίας του. Παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση και την 
εσωτερική αναδιάρθρωση που υπέστη το 2017 ο όμιλος συνεχίζει να διατηρεί τις πωλήσεις του και ικανοποιητικά 
μικτά περιθώρια κέρδους. Την τελευταία δεκαετία, η Eurodrip πραγματοποίησε επενδύσεις εξοπλισμού παραγωγής 
σε όλες τις εταιρείες του ομίλου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας έτσι τα απαραίτητα δίκτυα 
υποδομών και διανομής για να υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξής της. 
Με εγκαταστάσεις παραγωγής σε τρεις χώρες και παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και διανομής, ο Όμιλος βρίσκεται σε 
στρατηγικές θέσεις στις αγορές με την υψηλότερη ανάπτυξη εντός του τομέα στάγδην άρδευσης, επιτυγχάνοντας 
είτε μέσω των εξαγωγών είτε μέσω του δικτύου της RIVULIS είτε των θυγατρικών εταιρειών τη διείσδυσή του σε νέες 
αγορές και την αύξηση των μεριδίων της στις υφιστάμενες. 
Ο Όμιλος της EURODRIP συγχωνεύτηκε την 28/2/2017 με τον όμιλο RIVULIS IRRIGATION LTD δημιουργώντας τον 
δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο στην στάγδην άρδευση παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την πορεία 
της εταιρείας εντάσοντας νέες κατηγορίες προϊόντων στις πωλήσεις της αλλά και από την διείσδυση στις αγορές που 
δραστηριοποιείται η RIVULIS. 
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία για το έτος 2018 έχουν ως εξής: 
 
Πωλήσεις: Οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου για το έτος 2018 ήταν € 72.975.242,63 και € 35.221.872,03 για την 
εταιρεία. Η μεταβολή σε σύγκριση με το 2017 είναι +0,57% και -5,00% αντίστοιχα.  
 
 
Μικτό Κέρδος: Το μικτό κέρδος για τον Όμιλο ήταν € 15.534.486,24 και € 6.565.938,06 για την εταιρεία. Η μεταβολή 
σε σχέση με το 2017 όπως αυτό έχει δημοσιευθεί είναι -27,49% και -39,63% αντίστοιχα. Το ποσοστό του 
ενοποιημένου μικτού κέρδους επί των πωλήσεων ήταν 21,29%, μειωμένο ως απόρροια και της αναδιάρθρωσης στο 
δίκτυο πωλήσεων του ομίλου που ορίστηκε σε διαφορετικές περιοχές. 
 
Κέρδη προ Φόρων (EBT): Το EBT του Ομίλου το 2018 ήταν ζημιές ύψους € -3.649.303,15 λόγω των ζημιών από την 
θυγατρική στην Τουρκία. Τα αποτελέσματα πρό φόρων της Εταιρείας ήταν κέρδη ύψους € 216.735,72 βελτιωμένα σε 
σχέση με τις ζημιές την προηγούμενη χρήση. 
 
 

12. Παρουσίαση των σημαντικότερων συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας, του Ομίλου και των 
συνδεδεμένων μερών 

 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν φέτος μεταξύ της Εταιρείας, του Ομίλου και των 
συνδεδεμένων μερών, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24 και στην ισχύουσα νομοθεσία, έχουν ως εξής: 
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Οι πωλήσεις αγαθών (προϊόντων) από τη μητρική εταιρεία στις θυγατρικές της το 2018 αντιπροσωπεύουν 
3.734.724,42 ευρώ. Οι αγορές αγαθών (προϊόντων) από τη μητρική εταιρεία από τις θυγατρικές της ανέρχονται σε 
1.729.181,30 ευρώ. 
Οι πωλήσεις υψηλότερου όγκου αφορούν πωλήσεις προϊόντων της Eurodrip ΑΒΕΓΕ στη θυγατρική της "Eurodrip 
Trading (CIS) Ltd" με έδρα την Κύπρο και ανέρχονται σε 1.575.538,46 ευρώ. 
Οι υψηλότερες αγορές αφορούν αγορές προϊόντων από την Eurodrip ΑΒΕΓΕ από τη θυγατρική της "Eurodrip Damla 
Sulama Sanayi AS" με έδρα την Τουρκία, ανέρχονται σε 1.368.223,53 ευρώ και αφορούν κατά κύριο λόγο πρώτες 
ύλες. 
Οι πωλήσεις και οι αγορές εντός ομίλου πραγματοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. 
Οι απαιτήσεις της μητρικής από τις θυγατρικές της ανέρχονται σε 6.722.034,79 ευρώ ενώ οι  υποχρεώσεις της σε 
αυτές σε ποσό 740.574,68 ευρώ. 
Οι κύριες απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας αφορούν τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:  
"Eurodrip Trading (CIS) Ltd" (Κύπρος): 1.097.580,70 ευρώ για εμπορικές πιστώσεις 
"Eurodrip Peru Inc" (Περού): 5.370.508,10 ευρώ σχετικά με τις εμπορικές πιστώσεις. 
Οι κύριες υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας αφορούν την “Eurodrip Damla Sulama Sanayi ve Ticaret AS” ποσού 
713.526,11 ευρώ για εμπορικές πιστώσεις. 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη εκτός από την αμοιβή τους, ούτε απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις από ή προς αυτά. Το 2018 η αμοιβή (μισθοί και ημερομίσθια) αντιπροσωπεύει 560.607,90 ευρώ και 
280.060,01 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με άλλα συνδεδεμένα μέρη, εκτός από τα προαναφερθέντα μέρη, όπως αυτά ορίζονται 
στο ΔΛΠ 24. 
 
 

13. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.  

 
Η Εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων. Από το 2013 μια νέα σειρά προϊόντων έχει 
εισέλθει στην αγορά. Το 2018 έχουν περιληφθεί στη διαδικασία παραγωγής νέες σειρές προϊόντων ως αποτέλεσμα 
συστηματικής έρευνας και αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις πωλήσεις τα προσεχή έτη. Η Εταιρεία 
συνεχίζει να επενδύει τόσο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο και στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της. 
 

14.  Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Η εταιρεία κατέχει περιορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα (μετοχές σε εισηγμένες εγχώριες εταιρείες) που έχουν 
αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους την 31/12/2018. Αυτά τα εργαλεία παρουσιάζονται στα άλλα περιουσιακά 
στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης λόγω της χαμηλής τους αξίας. 

 

15.  Λογιστική αντιστάθμισης 

Ούτε η εταιρεία ούτε ο όμιλος εφαρμόζουν λογιστική αντιστάθμισης. 

 

16.  Κύριοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και έκθεση της εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και άλλους κινδύνους (άρθρο 43α Κ.Α. 2190/1920 σε συνδυασμό με την 
εγκύκλιο 62784/2017) 

  

Περιγραφή των κύριων κινδύνων και αβεβαιοτήτων του οικονομικού έτους: 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου επηρεάζονται άμεσα από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες όχι 
μόνο σε γενικό επίπεδο αλλά και στον τομέα της δραστηριότητάς τους. 
Οι πιο συνηθισμένοι οικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται ο όμιλος και η εταιρεία είναι: 
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1. Πιστωτικός κίνδυνος 

2. Κίνδυνος αγοράς 

3. Κίνδυνος ρευστότητας 

4. Άλλοι κίνδυνοι 

 

     1.Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας στον Όμιλο, εάν ο πελάτης ή ο αντισυμβαλλόμενος δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προκύπτει κυρίως από τη μεταβίβαση περιουσίας προϊόντων, 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών από τον Όμιλο. 
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατανέμεται σε μεγάλο αριθμό πελατών. Κατά συνέπεια, κάθε πελάτης 
αντιπροσωπεύει όχι περισσότερο από το 5% των συνολικών εμπορικών απαιτήσεων. Επίσης, η ευρεία γεωγραφική 
κατανομή των πελατών, η οποία περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις ηπείρους, είναι μια άλλη παράμετρος που συμβάλλει 
στην άμβλυνση της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα διαφορετικά μοντέλα και 
πρακτικές συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. 
Ο Όμιλος καταγράφει μια πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του σε ζημίες που σχετίζονται 
με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει κυρίως ζημίες απομείωσης για συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, οι οποίες, δεδομένου ότι οι περιστάσεις εκτιμώνται αλλά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η πρόβλεψη 
για επισφαλείς απαιτήσεις για την εταιρεία και τον Όμιλο ανέρχεται σε 1.817.921,39 και 5.444.889,34 ευρώ 
αντίστοιχα. 
 
Όσον αφορά τις συνολικές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου (μετά την πρόβλεψη) ανέρχονται σε 36.117.744,72 ευρώ 
εκ των οποίων 10.645.691,22 ευρώ καλύπτονται από επιταγές και γραμμάτια (29,47%). Αναφορικά με τις συνολικές 
εμπορικές απαιτήσεις (μετά την πρόβλεψη) της εταιρείας, ανέρχονται σε 21.517.332,55 ευρώ, εκ των οποίων 
1.936.789,22 ευρώ καλύπτονται από επιταγές και λογαριασμούς (9,00%). 
 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από πιστώσεις που χορηγούνται σε πελάτες, η 
Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα μέτρα: 
Η Εταιρεία έχει επιβάλει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου προκειμένου να εξετάσει και, όπου 
χρειάζεται, να αναθεωρήσει την πιστοληπτική ικανότητα και τη φερεγγυότητα οποιουδήποτε νέου ή υφιστάμενου 
πελάτη. 
Η σημείωση "XIX. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων" περιλαμβάνει ανάλυση ενηλικίωσης κατά ημερομηνία 
λήξης των απαιτήσεων τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου. 
 
 
 
2. Κίνδυνος αγοράς 

 Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με αλλαγές στην τιμολόγηση των πρώτων υλών και τις μεταβολές σε ξένα νομίσματα 
και τα επιτόκια που επηρεάζουν τα έσοδα του Ομίλου ή την αξία των συμμετοχών του σε χρηματοοικονομικά μέσα. 
Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος των κινδύνων αγοράς σε αποδεκτές 
παραμέτρους, ενώ παράλληλα βελτιστοποιείται η απόδοση του κινδύνου. 

 

Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται και σε 
νομίσματα διαφορετικά από το λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών του Ομίλου. Αυτά περιλαμβάνουν κυρίως: το 
ευρώ, τη νέα Τουρκική λίρα, την Αιγυπτιακή λίρα, το Περουβιανό νέο Sol (PEN) και το ρουμανικό νόμισμα. 
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Όσον αφορά τις θυγατρικές, δεν υπάρχει τέτοιος κινδυνος, καθως οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη 
πραγματοποιούνται σε τοπικά νομίσματα. 

Τα συναλλαγματικά κέρδη ή ζημίες από επενδύσεις σε εταιρείες στο εξωτερικό δεν αντισταθμίζονται καθώς αυτές οι 
θέσεις σε ξένο νόμισμα θεωρούνται μακροπρόθεσμες.                   

 

Β) Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Τα έσοδα τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας, καθώς και η λειτουργική ταμειακή ροή, δεν επηρεάζονται από τις 
διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην αγορά καθώς ο Όμιλος δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε ξένο 
νόμισμα. 

Η έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο επιτοκίου λόγω δανειακών υποχρεώσεων σχετίζεται με την πιθανή αύξηση των 
βασικών επιτοκίων της EKT, της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ και των βασικών επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας 
της Τουρκικής Δημοκρατίας. 

Τα χρέη αφορούν κυρίως την Eurodrip ΑΒΕΓΕ (μητρική εταιρεία): 23.545.162,19 ευρώ (Libor+spread), Eurodrip Damla 
Sulama Sanayi ve Ticaret AS (θυγατρική) EUR 4.052.551,00 (επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκικής 
Δημοκρατίας και Libor+spread). Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων κατά το έτος 2019 συνδέεται κυρίως με την 
αύξηση του περιθωρίου κέρδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας 
στη διατραπεζική αγορά, καθώς και στην κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. 

Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της μητρικής εταιρείας αυτή προέρχεται από τον μέτοχο και είναι 
άνευ εγγυήσεων και εξασφαλίσεων. 

Η σημείωση "XΙX. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων "περιλαμβάνει πίνακα σχετικά με τον αντίκτυπο 
ενδεχόμενης αύξησης ή μείωσης των επιτοκίων στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την ικανότητα του Ομίλου να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
του έναντι τρίτων όταν αυτές είναι απαιτητές. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρευστότητας, ο Όμιλος διατηρούσε επαρκή διαθέσιμα ποσά ύψους 
1.880.436,70 ευρώ, ενώ έχει εξασφαλίσει την έγκριση πιστωτικών ορίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όποτε είναι απαραίτητο. 

Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρευστότητας, ο Όμιλος προβαίνει σε πρόβλεψη για ταμειακές ροές 
κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού καθώς και σε μηνιαία πρόβλεψη ώστε να εξασφαλίσει επαρκή 
μετρητά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. 

Η σημείωση "XΙX. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων "περιλαμβάνει πίνακα που παρουσιάζει τις 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας και του Ομίλου. 

 

4. Άλλοι κίνδυνοι 

 

α) Αλυσίδα εφοδιασμού με αναφορά για τους κύριους προμηθευτές και τους όρους συνεργασίας με αυτούς 

 

- Εφοδιαστική αλυσίδα 
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Οι κύριοι προμηθευτές του Ομίλου και της εταιρείας προέρχονται από τις αγορές του εξωτερικού.  

Οι συναλλαγές με τους προμηθευτές γίνονται υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Δεν υπάρχουν οφειλές σε 
καθυστέρηση προς τους προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με 
κάποιους από αυτούς. 

Επιπλέον, η διακοπή της συνεργασίας με οποιονδήποτε προμηθευτή δεν θα δημιουργούσε κίνδυνο συνέχισης της 
λειτουργίας είτε για την εταιρεία είτε για τον Ομιλο. Η εταιρεία και ο όμιλος διατηρούν επαρκή αποθέματα σε 
περίπτωση που υπάρχει προσωρινή αδυναμία από τους προμηθευτές να παράσχουν τα αποθέματα. 

Η διοίκηση του Ομίλου επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του αποθέματος 
και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξία του. 

 

- Κίνδυνος υποτίμησης αποθεμάτων 

 

Η εταιρεία και ο όμιλος λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσουν τον κίνδυνο υποτίμησης των 
αποθεμάτων λόγω κακής συντήρησης, αποθήκευσης, τεχνολογικής ή άλλης αλλαγής. 

 

- Ασφάλιση του Αποθέματος 

 

Η εταιρεία και ο όμιλος λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την άμβλυνση του κινδύνου υποτίμησης των 
αποθεμάτων λόγω φυσικών καταστροφών ή παρόμοιων γεγονότων, ενώ ταυτόχρονα έχουν ασφαλίσει έναντι τέτοιων 
γεγονότων την πλήρη αξία του αποθέματος. 

β) Οι μελλοντικές προοπτικές και το πώς αυτές επηρεάζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

 

- Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης 

 

Η συνεχής ύφεση στην Ελλάδα και οι συνεχείς αλλαγές στις αγορές συμβάλλουν στη διατήρηση ενός αβέβαιου 
οικονομικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία και ο Όμιλος παραμένουν προς το παρόν σταθεροί παρά τη γενική ύφεση και 
ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν την ευελιξία του κόστους τους. 

 

- Κίνδυνος αλλαγής στο νομοθετικό πλαίσιο 

Τόσο η εταιρεία όσο και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία 
και ισχύουν γενικά για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, ούτε η εταιρεία ούτε ο Όμιλος κατέχουν ειδική άδεια. 

 

- Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος. 

 

Οι συνεχείς τροποποιήσεις σε κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ. μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία, την 
οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα ή τη ρευστότητα της εταιρείας. 

 

- Διαχείριση του κεφαλαιακού κινδύνου 
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Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας συνέχισης ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, προκειμένου να παρέχονται αποδόσεις για μετόχους και οφέλη σε άλλους ενδιαφερόμενους και να 
διατηρείται η βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση για τη μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

Προκειμένου να διατηρηθεί ή να προσαρμοστεί η κεφαλαιακή διάρθρωση, ο Όμιλος πρέπει να προσαρμόσει το ποσό 
των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν το κεφάλαιο βάσει του δείκτη χρηματοδότησης. Ο δείκτης αυτός 
υπολογίζεται ως καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο 
των δανείων (συμπεριλαμβανομένων των «τρεχόντων και μακροπρόθεσμων δανείων» όπως παρουσιάζονται στον 
ενοποιημένο ισολογισμό), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως «ίδια 
κεφάλαια» όπως παρουσιάζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. 

 

17.  Πληροφορίες για θέματα εργασίας 

 
Η διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου ασκειται από μια έμπειρη ομάδα στελεχών. Έχουν πλήρη γνώση του 
αντικειμένου του Ομίλου και των συνθηκών της αγοράς. 

Η έμπειρη και αποτελεσματική ομάδα στελεχών, καθώς και η οργανωτική δομή της Εταιρείας, συμβάλλουν στην 
εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου. 

Η στελέχωση της Εταιρείας και η οργανωτική της δομή επιτρέπουν στην Εταιρεία να συνεχίσει την αναπτυξιακή της 
πορεία και να αντιμετωπίσει τις οικονομικές τάσεις. 

Η διοικητική ομάδα της Εταιρείας περιλαμβάνει έμπειρο τεχνικό και διοικητικο προσωπικό. Οι σχέσεις μεταξύ 
προσωπικού και διοίκησης είναι τέλειες και δεν υπάρχουν προβλήματα απασχόλησης που να αποδεικνύονται από 
την απουσία δικαστικής διαμαχης σε θέματα εργασίας. 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές πολιτικές της ομάδας. 
Η διοίκηση του ομίλου δεν κάνει διακρίσεις κατά την πρόσληψη / επιλογή, τον μισθό, την κατάρτιση, την ανάθεση 
καθηκόντων ή οποιαδήποτε άλλη εργασιακή δραστηριότητα. 

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η εκπαίδευση, τα προσόντα, οι 
επιδόσεις, οι δεξιοτητες και οι ικανότητες του ατόμου. 

Η διοίκηση απολαμβάνει και προτείνει σε όλους τους ανθρώπους να σέβονται την ποικιλομορφία κάθε εργαζομένου, 
προμηθευτή ή πελάτη του Ομίλου και να μην ανέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργήσει 
διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. 

Η πολιτική του ομίλου προς αυτήν την κατεύθυνση βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). 

 

α) Πολιτική για την ποικιλομορφία και την ισότητα ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονότητας ή άλλου) 

Το 2018 ο Ομιλος απασχολούσε 420 υπαλλήλους διαφορετικού φύλου, ηλικίας και εθνικότητας και εφαρμόζει μια 
συνεπή πολιτική για την παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονότητας 
ή άλλων χαρακτηριστικών. 

Η σχέση μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού της, καθώς και μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και του 
προσωπικού τους είναι πολύ καλή και δεν έχουν προκύψει εργασιακά ζητήματα. 

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνδικαλιστική ελευθερία 

Ο Όμιλος σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και ακολουθεί την εργατική νομοθεσία. Το 2018 δεν 
καταγράφηκαν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 
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Το 2017 συστάθηκε σωματείο εργαζομένων της εταιρείας μόνο με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων Eurodrip”. 
Το Σωματείο εκπροσωπεί μέρος μόνο του εργατικού και διοικητικού προσωπικού της εταιρείας. 

 

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

 

Η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία και τον Όμιλο και απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη λειτουργία τους. 

Σε κάθε χώρο / τμήμα εργασίας υπάρχει ένα κιτ υγείας που περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά (φάρμακα, επίδεσμοι 
κ.λπ.) για την παροχή πρώτων βοηθειών όταν και αν είναι απαραίτητο. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εταιρεία υποχρεούται να εχει  "τεχνικό ασφαλείας" του οποίου τα καθήκοντα είναι: 

1. Να παρέχει προτάσεις και συμβουλές στον εργοδότη σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και 
την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 

2. Να καταγραφει τις προτάσεις στο σχετικό βιβλίο που παρέχεται 

3. Να προτεινει μέτρα ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις και τα τεχνικά έργα 

4. Να Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και προτείνει διορθωτικά μέτρα για τα προβλήματα που σημειώθηκαν 

5. Να εξετάζει, καταγράφει και αξιολογεί τα εργατικά ατυχήματα και να προτείνει μέτρα πρόληψης για την αποφυγή 
μελλοντικών παρόμοιων περιστατικών. 

6. Ελέγχει τις ασκήσεις συναγερμού και πυρκαγιάς για να επαληθεύει την ετοιμότητα των εργαζομένων 

7. Προτείνει και συμβουλευει τους υπαλλήλους σχετικά με τον τρόπο διατήρησης των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας. 

8. Να  εκπαίδευει τους εργαζομένους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

9. Να κάνει προτάσεις σχετικά με την ορθή τηρηση των κανονων σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή σε όλους 
τους τομείς εργασίας 

10. Διεξαγωγή μετρήσεων για φυσικά, χημικά ή βιολογικά προϊόντα 

11. Προετοιμάσια σχέδων για συνθήκες έκτακτης ανάγκης 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με μερική απασχόληση. 

Η εταιρεία υποχρεούται επίσης με τη νομοθεσία να προσλαμβάνει υπηρεσίες ιατρού εργασίας των οποίων τα 
καθήκοντα είναι: 

1. Προετοιμάζει αναλυτική έκθεση που παρουσιάζει τον απαραίτητο σχεδιασμό, σχεδιασμό και τροποποίηση της 
διαδικασίας παραγωγής που σχετίζεται με την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

2. Αξιολογεί τις μετρήσεις των προϊόντων που προκύπτουν στο περιβάλλον εργασίας και προετοιμάζει ένα 
συμπέρασμα 

3. Οργάνωση και εποπτεία της υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών 

4. Καταγραφή του ιατρικού ιστορικού των εργαζομένων 

5. Συστηνει  τους υπαλλήλους για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 

6. Καταγράφει τα ευρήματα και τα αποτελέσματα στο βιβλιο  "Τεχνικού ασφαλείας και ιατρικών παρατηρήσεων και 
των προτάσεων" που προβλέπονται από τον νόμο 3850/2010. 

7. Προετοιμάζει: 

Προσωπικά αρχεία υγείας 
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Επαγγελματικά φυλλάδια κινδύνου 

Πιστοποίηση της καταλληλότητας για εργασία 

Αναφορές που περιέχουν συμβουλές και προτάσεις σχετικά με θέματα υγείας στην εργασία 

8. Παρέχει προτάσεις και συμβουλές στον εργοδότη, τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους είτε γραπτά είτε 
προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. 
Γραπτές προτάσεις καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο που προβλέπει ο Νόμος 3850/2010 το οποίο υπογράφεται από 
τον εργοδότη καθώς και απόδειξη της κοινοποίησης. 

Η εταιρεία δεν διαθέτει πιστοποιητικό που σχετίζεται με θέματα εργασίας, καθώς δεν είναι απαραίτητο. 

 

δ) Σχέδια κατάρτισης, προαγωγές κ.λπ. 

 

Οι διαδικασίες επιλογής και προσλήψεων βασίζονται στα απαιτούμενα για τα σχετικά προσόντα θέσεων χωρίς 
διακρίσεις. 

Όλα τα επίπεδα των εργαζομένων εκπαιδεύονται σε τακτική βάση είτε μέσω εσωτερικων είτε μέσω εξωτερικών 
σεμιναρίων / σεμιναρίων κατάρτισης. 

Ειδικότερα, το κόστος εκπαίδευσης των εργαζομένων το 2018 ήταν € 17.917,36. 

Οι προτεραιοτητες βασίζονται στην αξιολόγηση του διευθυντή ή του επιβλέποντος τμήματος. 

Η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν θεσπίσει τις κατάλληλες αρχές και διαδικασίες που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι 
διαθέτουν επαρκή και ικανά άτομα που είναι αφιερωμένα στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές υποχρεώσεις 
τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού. 

Μεταξύ των στόχων των Ομάδων είναι η επιλογή των εργαζομένων με ακεραιότητα και η δυνατότητα επαγγελματικής 
προόδου και η εκμετάλλευση του τοπικού προσωπικού, όπου ο Όμιλος λειτουργεί μέσω εγκατάστασης. 

Όλα τα προαναφερθέντα περιλαμβάνονται στον γραπτό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας που εκπόνησε η 
διοίκηση. 

 

18.  Πληροφορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα 

 
Ο Ομιλος έχει αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των 
περιβαλλοντικών του επιδόσεων προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η περιβαλλοντική πολιτική των Ομάδων επικεντρώνεται στα εξής: 
Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους. 
Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης και ελαχιστοποίησης 
των απωλειών. 
Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας και του Ομίλου δεν έχει καμία επίδραση στο περιβάλλον και δεν 
προκύπτουν απόβλητα. 
Επιπλέον, η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες.  
 
Όλες οι απαραίτητες μελέτες που προβλεπονται εκ του νόμου έχουν συνταχθεί και υποβληθεί και έχουν εγκριθεί από 
τις αρμόδιες αρχές. 
 
Η εταιρεία, παρότι δεν έχει την υποχρέωση εκ του νόμου, πραγματοποιεί δις ετησίως μετρήσεις αερίων και λοιπών 
εκπομπών από πιστοποιημένο φορέα με σκοπό την καλύτερη προφύλαξη του προσωπικού και του περιβάλλοντος. 
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Η εταιρεία έχει οργανώσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης των αποβλήτων. 
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις έχουν προσαρμοστεί στην δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών. 

 

α) Πραγματικές και πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

Η εταιρεία δεν δημιουργεί σημαντικά απόβλητα για να επηρεάσει το περιβάλλον. 

 

- Υποτιμημένο ή κατεστραμμένο απόθεμα: απορρίπτεται με σωστή διαδικασία. 

Πριν από την τελική απόρριψη και καταστροφή του αποθέματος η εταιρεία μπορεί - σύμφωνα με το άρθρο. 18 Ν. 
4308/2014 - την προβει στην υποτίμηση τους. Τα υποτιμημένα στοιχεία μπορούν να παραμείνουν στα βιβλία της 
εταιρείας έως ότου η διοίκηση αποφασίσει να τα απορρίψει και να τα καταστρέψει. Οι οντότητες μπορούν - μέχρι 
την τελική απόρριψη - να αξιολογήσουν αυτόν τον κατάλογο στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και NRV ή ακόμα 
και σε 0,01 ευρώ (άρθρο 20 παρ.6 Ν. 4308/2014). 

 

Εκκαθάριση αποθήκης και περιβάλλον 

 

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πρίν από την απόφαση απόρριψης και καταστροφής του 
αποθέματος είναι οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία, πριν προβεί 
στην καταστροφή θα πρέπει να μελετήσει τη σχετική νομοθεσία για την απόρριψη του συγκεκριμένου είδους υλικού 
και να αναθέσει σε μια πιστοποιημένη εταιρεια  αυτή τη διαδικασία. Τέτοια υλικά και αντικείμενα που πρέπει να 
απορριφθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών είναι υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, 
λιπαντικά, φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα και γενικά αντικείμενα που είναι γνωστό ότι προκαλούν ζημιά 
στο περιβάλλον. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001: 2015 για τα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ από την TUV AUSTRIA μέχρι τις 3/4/2023. 

 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες 

Χρήση ενέργειας: 

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί ενέργεια μόνο από δημόσιο πάροχο 

 

Άμεσες και έμμεσες εκπομπές ρύπανσης: 

 

Δεν υφίστανται 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά, χρήση και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Δεν υπάρχει καμία επίδραση από τη μεταφορά, χρήση και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. 
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Η εταιρεία είναι συμβεβλημένη με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Απορριμάτων (ΕΕΑΑ) στην οποία καταβάλει 
τα προβλεπόμενα αναλογούντα ετήσια τέλη για την διεκπεραίωση των εργασιών της. 

Ξεκίνησε και συνεχίζει: 

Ανακύκλωση χαρτιού 

Ανακύκλωση μελανιών και γραφίτη. 

Ανακύκλωση ελαίων / λιπαντικών 

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσσωρευτών 

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Ανακύκλωση προϊόντων και υποπροϊόντων 

 

γ) Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη "πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών", εφόσον υπάρχουν. 

 

Ο Όμιλος έχει διεξάγει έρευνα στον τομέα της παραγωγής από ανακυκλωμένα υλικά και βιοαποικοδομήσιμα υλικά  
για να δημιουργήσει ακόμα λιγότερα απόβλητα και να εξυπηρετήσει τους πελάτες του. Η έρευνα βρίσκεται ακόμα 
σε πρώιμο στάδιο. 

 

19.  Πρόβλεψη πορείας Ομίλου 

 

Χάρη σε ένα σθεναρό επενδυτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια και τα απαραίτητα βήματα για 
την απαιτούμενη αναδιοργάνωση σε όλους τους τομείς όπως η στρατηγική συγχώνευση με τον όμιλο RIVULIS, ο 
Όμιλος Eurodrip βρίσκεται σήμερα σε καλή θέση σε βασικές παγκόσμιες αγορές για να ακολουθήσει τη στρατηγική 
ανάπτυξης. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η βελτίωση της κερδοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί το 2019, καθώς και 
αύξηση της λειτουργικής ταμειακής ροής και βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης. Το επενδυτικό πρόγραμμα και 
οι στρατηγικές επέκτασης θα συνεχιστούν και το 2019 για την περαιτέρω βελτίωση και συμπλήρωση των 
παραγωγικών δομών του Ομίλου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων που επιτρέπουν στον Όμιλο να προσφέρει μία από τις ευρύτερες γκάμας προϊόντων στην παγκόσμια 
αγορά συστημάτων στάγδην άρδευσης. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει και να βελτιώνει τις διαδικασίες 
ελέγχου ποιότητας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής του, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή δέσμευση σε 
παραγωγή με αυστηρά πρότυπα ποιότητας. 

Η χρήση καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του βιομηχανικού κόστους ανά 
μονάδα παραγωγής, ενώ η στενή παρακολούθηση των λειτουργικών εξόδων θα βελτιώσει τα αποτελέσματα. 

Η διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί να μειώσει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ενισχύοντας την 
εξωστρεφεια του Ομίλου και ενισχύοντας τις προσπάθειες ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές. Το 2018 σχεδόν 
το 90% των ενοποιημένων πωλήσεών της πραγματοποιήθηκε σε ξένες χώρες. 

Ο Όμιλος Eurodrip είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος στη διεθνή αγορά λόγω της πολύ ευρείας γεωγραφικής του 
παρουσίας και της αναγνωρισμένης ποιότητας των προϊόντων του. 
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20.  Σημαντικά γεγονότα συνέβησαν μετά τις 31.12.2018 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 
2018 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ και  

ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

και Μέλος του Δ.Σ. 

  

 

 

 

RICHARD KLAPHOLZ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΜΜ. ΚΥΚΡΙΛΗΣ     ΜΑΡΙΑ Ι. ΧΑΜΑΚΟΥ 

Αρ. διαβ. 39003859 ΑΔΤ ΑΚ 203540 ΑΔΤ Χ 646616 

 

 
 

BΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από δεκαεννιά (19) σελίδες, είναι αυτή 
που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2019. 
 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Σταύρος Θ. Παπαντώνης 
Action Auditing ΑΕ 

Μέλος της Russell Bedford International 
Μιχαλακοπούλου 45 

ΤΚ 115 28, Αθήνα 
Τηλ. +30 210 72 17 915 
Fax. +30 210 72 17 925 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας EURODRIP Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EURODRIP 
Α.Β.Ε.Γ.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, 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 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. 
 
 
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 ενότητα της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη 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. 
 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών 
και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 
αυτών. 
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 
και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των 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 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 
αρχής 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 προβεί 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 τη 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 τη 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 παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

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

• Αποκτούμε 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 των άρθρων 43α και 107Α του κ.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 EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. και το περιβάλλον της, 
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 
 

Σταύρος Θ. Παπαντώνης 
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 14331 
Action Auditing ΑΕ 

Μέλος της Russell Bedford International 
Μιχαλακοπούλου 45 

ΤΚ 115 28, Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 164 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 2 23.863.175,76 25.203.453,78 19.648.147,82 20.135.936,12

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3 416.196,82 726.082,74 333.897,48 398.588,61

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 4 0,00 0,00 16.191.858,33 16.191.858,33

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 13 12.043,21 0,00 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 537.322,52 133.010,83 137.669,16 132.442,73

24.828.738,31 26.062.547,35 36.311.572,79 36.858.825,79

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 6 13.846.924,23 15.648.311,41 7.134.329,00 7.168.288,86

Εμπορικές απαιτήσεις 7 36.117.744,72 33.600.571,46 21.517.332,55 20.813.828,75

Λοιπές απαιτήσεις 7 9.435.418,34 10.855.677,52 3.348.913,97 4.965.590,35

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμημένα στην εύλογη αξία 7 9.000,26 20.083,26 9.000,26 20.083,26

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 1.880.436,70 2.594.580,36 572.138,46 471.469,68

61.289.524,25 62.719.224,01 32.581.714,24 33.439.260,90

Σύνολο ενεργητικού 86.118.262,56 88.781.771,36 68.893.287,03 70.298.086,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 9 26.670.660,00 26.670.660,00 26.670.660,00 26.670.660,00

Αποθεματικό υπέρ το άρτιον 9 24.793.864,57 24.793.864,57 24.793.864,57 24.793.864,57

Λοιπά αποθεματικά 7.485.107,80 7.485.107,80 5.053.721,19 5.053.721,19

Κέρδη / (Ζημιές) εις νέον -38.090.876,76 -33.701.669,11 -21.851.485,82 -23.117.544,50

20.858.755,61 25.247.963,26 34.666.759,94 33.400.701,26

Δικαιώματα μη ελεγχόμενων συμμετοχών 46.756,90 51.039,93 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.905.512,51 25.299.003,19 34.666.759,94 33.400.701,26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 12 10.977.681,90 5.865.229,19 0,00 0,00

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 13 0,00 1.138.362,92 11.144,07 1.266.308,70

Υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19 664.865,13 772.614,29 503.184,93 522.328,13

Κρατικές επιχορηγήσεις 10 350.509,68 452.509,68 350.509,68 452.509,68

Προβλέψεις 11 51.193,09 939.376,84 0,00 0,00

12.044.249,80 9.168.092,92 864.838,68 2.241.146,51

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 26.501.221,35 24.090.145,94 9.816.526,22 10.218.668,74

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12 26.667.278,90 30.224.529,31 23.545.162,19 24.437.570,18

53.168.500,25 54.314.675,25 33.361.688,41 34.656.238,92

Σύνολο υποχρεώσεων 65.212.750,05 63.482.768,17 34.226.527,09 36.897.385,43

Σύνολο Παθητικού 86.118.262,56 88.781.771,36 68.893.287,03 70.298.086,69

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Σημ.

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις 1 72.975.242,63 72.560.487,10 35.221.872,03 37.072.035,15

Κόστος πωληθέντων -57.440.756,39 -51.137.069,73 -28.655.933,97 -26.196.225,73

Μικτό κέρδος 15.534.486,24 21.423.417,36 6.565.938,06 10.875.809,42

Εξοδα διάθεσης 16 -7.676.451,73 -7.563.628,28 -4.659.303,70 -4.257.717,55

Έξοδα διοίκησης 16 -7.212.719,97 -10.582.183,11 -3.321.878,20 -8.414.698,57

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων -299.563,68 0,00 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 17 -1.405.215,71 -1.106.474,61 1.841.742,62 -354.967,85

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -1.059.464,84 2.171.131,36 426.498,78 -2.151.574,55

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 18 -2.589.838,31 -3.107.385,95 -209.763,06 -848.911,21

Αποτελέσματα προ φόρων -3.649.303,15 -936.254,59 216.735,72 -3.000.485,76

Φόροι εισοδήματος 13 684.773,65 369.688,26 1.203.704,21 554.364,23

Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας -2.964.529,51 -566.566,33 1.420.439,93 -2.446.121,53

Διακοπείσες δραστηριότητες

Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων μη 

συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 2 0,00 -2.011.716,67 0,00 0,00

Συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων 

από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

εκμεταλλεύσεις -2.964.529,51 -2.578.283,00 1.420.439,93 -2.446.121,53

Κατανέμονται σε:

Μετόχους της μητρικής -2.895.911,54 -2.580.953,26 1.420.439,93 -2.446.121,53

Μη ελεγχόμενες συμμετοχές -2.287,61 2.670,26 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα μετά φόρων -1.373.650,18 -3.082.220,67 -221.998,78 17.020,72

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -4.271.849,33 -5.660.503,67 1.198.441,15 -2.429.100,81

Κατανέμονται σε:

Μετόχους της μητρικής -4.267.566,30 -5.746.027,61 1.198.441,15 -2.429.100,81

Μη ελεγχόμενες συμμετοχές -4.283,03 85.523,94 0,00 0,00

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής για την περίοδο 

(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή) 14 -0,0651 -0,0581 0,0320 -0,0550

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € 

ανά μετοχή) -0,0667 -0,0127 0,0320 -0,0550

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν τις συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή θυγατρικών εξωτερικού, 
αναλογιστικό πλεόνασμα για προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού. Όσον αφορά την Εταιρεία, τα λοιπά συνολικά 
έσοδα αφορούν αναλογιστικό πλεόνασμα για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού.  
Την προηγούμενη χρήση πραγματοποιήθηκε πώληση δύο θυγατρικών και τόσο το γεγονός όσο και η επίδραση από 
την διακοπή των δύο εκμεταλλεύσεων απεικονίστηκε αναλόγως στις καταστάσεις της προηγούμενηςε χρήσης. Τα 
συγκριτικά στοιχεία αποτελεσμάτων ανωτέρω αποτελούνται μόνο από τα κονδύλια από συνεχιζόμενες 
εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης χρήσης που υφίστανται και στην κλειόμενη. 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Μη διανεμηθέντα 

κέρδη

Διακιώματα μη 

ελεγχουσών 

συμμετοχών Σύνολο

Υπόλοιπα, 1.1.2017 26.670.660,00 24.793.864,57 7.888.870,96 -28.290.039,87 -34.484,01 31.028.871,65

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

φόρων 31.12.2017 -2.579.992,31 1.709,31 -2.578.283,00

Διανομή κερδών -69.364,79 0,00 -69.364,79

Ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Κ.Θ. -403.763,14 -2.762.272,17 83.814,63 -3.082.220,68

Υπόλοιπα την 31.12.2017 26.670.660,00 24.793.864,57 7.485.107,82 -33.701.669,14 51.039,93 25.299.003,18

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Μη διανεμηθέντα 

κέρδη

Διακιώματα μη 

ελεγχουσών 

συμμετοχών Σύνολο

Υπόλοιπα, 1.1.2018 26.670.660,00 24.793.864,57 7.485.107,82 -33.701.669,14 51.039,93 25.299.003,18

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

φόρων 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 -2.962.241,90 -2.287,60 -2.964.529,50

Διανομή κερδών 0,00 0,00 0,00 -55.310,98 0,00 -55.310,98

Ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Κ.Θ. 0,00 0,00 0,00 -1.371.654,76 -1.995,43 -1.373.650,18

Υπόλοιπα την 31.12.2018 26.670.660,00 24.793.864,57 7.485.107,82 -38.090.876,78 46.756,90 20.905.512,51

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Μη διανεμηθέντα 

κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπα, 1.1.2017 26.670.660,00 24.793.864,57 5.053.721,19 -20.449.424,19 36.068.821,57

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

φόρων 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 -2.446.121,53 -2.446.121,53

Ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Κ.Θ. 0,00 0,00 0,00 -221.998,78 -221.998,78

Υπόλοιπα την 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.670.660,00 24.793.864,57 5.053.721,19 -23.117.544,50 33.400.701,26

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Μη διανεμηθέντα 

κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπα, 1.1.2018 26.670.660,00 24.793.864,57 5.053.721,19 -23.117.544,50 33.400.701,26

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

φόρων 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 1.420.439,93 1.420.439,93

Ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Κ.Θ. 0,00 0,00 0,00 -154.381,25 -154.381,25

Υπόλοιπα την 31.12.2018 26.670.660,00 24.793.864,57 5.053.721,19 -21.851.485,82 34.666.759,94

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 31/12/2018 31/12/2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (3.649.303,15) (936.254,60)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.502.459,18 3.786.838,63
Προβλέψεις 2.310.708,87 1.944.072,01
Μη ταμιακά αποτελέσματα (1.228.015,65) (798.984,68)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (256.256,74) (252.343,38)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.846.095,06 3.359.729,32

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση αποθεμάτων 99.099,56 (3.076.355,85)
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων (7.111.042,97) (11.110.936,88)
Αύξηση / (Μείωση υποχρεώσεων) (πλήν τραπεζών) 9.941.291,92 11.969.938,67
Μείον: - -
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.846.095,06) (3.359.729,32)
Καταβεβλημένοι φόροι (546.609,96) 58.695,48

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 2.062.331,07 1.584.669,40

Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες - (314.283,98)
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.062.331,07 1.270.385,42

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.130.011,97) (2.956.319,10)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων, άϋλων παγίων συμμετοχών και λοιπών χρημ/κών στοιχείων 55.211,11 (104.367,12)
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών - -
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων - -
Τόκοι εισπραχθέντες 256.256,74 252.343,38
Μερίσματα εισπραχθέντα - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (1.818.544,13) (2.808.342,84)

Σύνολο ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες - 414.805,02
Σύνολο ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.818.544,13) (2.393.537,82)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (970.857,66) 1.677.657,16
Εξοφλήσεις δανείων - -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - -
Μερίσματα πληρωθέντα (54.878,99) (69.364,79)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.025.736,64) 1.608.292,37

Σύνολο ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες - (157.523,83)
Σύνολο ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.025.736,64) 1.450.768,54

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (781.949,71) 327.616,15

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.594.580,36 4.114.571,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου διακοπεισών εκμεταλλεύσεων - (1.259.627,61)

Συναλλαγματικές διαφορές 67.806,05 (587.980,11)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.880.436,70 2.594.580,36

ΟΜΙΛΟΣ
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 31/12/2018 31/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 216.735,72 -3.000.485,76

0,00 0,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 0,00 0,00

Αποσβέσεις 2.069.293,27 3.388.428,49

Προβλέψεις 528.130,41 0,00

Μη ταμιακά αποτελέσματα -737.939,56 -912.961,63

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -202.193,26 -176.764,11

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 746.404,32 1.025.675,32

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 0,00 0,00

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων 33.959,86 -507.262,81

(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων 471.319,84 4.221.929,94

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -455.658,85 -3.441.856,70

Μείον: 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -746.404,32 -1.025.675,32

Καταβεβλημένοι φόροι 53.516,33 578.573,63

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.977.163,76 149.601,05

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.522.528,25 -2.220.806,27

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων, άϋλων παγίων συμμετοχών και λοιπών 

χρημ/κών στοιχείων 1.800,00 12.200,07

Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών 0,00 0,00

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 202.193,26 176.764,11

Μερίσματα εισπραχθέντα 334.448,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -984.086,99 -2.031.842,09

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Είσπραξη από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 1.557.689,06

Εξοφλήσεις δανείων -892.407,99 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -892.407,99 1.557.689,06

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + 

(β) + (γ) 100.668,78 -324.551,98

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 471.469,68 796.021,66

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 572.138,46 471.469,68

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Α. Γενικές Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου 

 
Η Εταιρία EURODRIP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ με τον διακριτικό τίτλο «EURODRIP Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής 
η «Εταιρεία» ή η «Μητρική Εταιρεία») και οι θυγατρικές της (στο εξής «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των Συστημάτων άρδευσης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο Οινοφύτων – 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών  
- Λαμίας, και απασχολούν συνολικά 420 άτομα. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν 
για δημοσίευση με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2019. 
Οι θυγατρικές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου παρουσιάζονται στη σημείωση Β (ii). 
 

Β. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα και ερμηνείες 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν είναι συνεπείς με εκείνες του προηγούμενου οικονομικού έτους, 
εξαιρουμένων των αλλαγών που προκύπτουν από την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2018. 
 
Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για το τρέχον οικονομικό έτος που δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές” 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει  επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  
 
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 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. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. 
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του 
Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Δεν υπήρξε ανάγκης εφαρμογής. 
 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2018 
 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση 
και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες 
τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με 
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βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει 
αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η επίδραση από την εφαρμογή του Προτύπου στην Εταιρεία και 
τον Όμιλο περιγράφεται στην σημείωση “XIX - Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων”. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που 
αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που 
εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 
 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια 
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του 
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . 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. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 
 
Την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15,  χρησιμοποιώντας  την  τροποποιημένη  
αναδρομική  μέθοδο,  δηλαδή  την αναγνώριση της σωρευτικής επίδρασης από την μετάβαση στο κονδύλι των Ιδίων 
Κεφαλαίων «Αποτελέσματα  εις  νέο», ενώ  τα συγκριτικά ποσά δεν θα επαναδιατυπώνονταν. Ωστόσο, ο Όμιλος και 
η Εταιρεία δεν είχαν καμία επίδραση στην  κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση τους κατά την πρώτη 
εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15.  Επομένως,  δεν  έγινε  καμία  προσαρμογή στο «Αποτέλεσμα εις νέο» την 1 Ιανουαρίου 
2018. 
 
 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν 
μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω 
αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Ομίλου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4». 
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από 
την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: 
επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 
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• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 
έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (ουν) όταν το 
ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν 
την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά 
μέσα. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 
Δεν  υπάρχει επίδραση στην εταιρεία ή τον Όμιλο από το ΔΠΧΑ 4. 
 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει   περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες 
τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για 
κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 
 
«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός - Τροποποίηση του ΔΛΠ 19». 
Απαιτεί την χρήση επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του κόστους και του 
καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την τροποποίηση του προγράμματος την 
περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την  επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής.  Εγκρίθηκε τον 
Φεβρουάριο  του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να 
έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία. 
 
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.  
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά 
στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 
αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες 
παραδοχές,  
προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και 
εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων. 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές 
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και 
της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 
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Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο 
το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε αφορούν σε μια θυγατρική 
ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  αφορούν σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών 
που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από 
την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους 
που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς 
τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις 
όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των 
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις 
φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  έχουν 
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 
Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτημα 
Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες:Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς 
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα για 
πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται 
από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί 
τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια 
επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  
 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική 
οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν 
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον 
ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από 
μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την 
πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η 
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που 
προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό 
περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του 
καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών 
προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές 
βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους 
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι 
έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 
 • η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των 
φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  
 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017,  έχουν 
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης 
που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε 
προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο 
μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά 
αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που 
κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 
 
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις 
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 
προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου  
παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή 
πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 
δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 
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ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση» 
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από 
ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο 
τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 
ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα 
πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, 
αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
αναλύονται παρακάτω: 
 

I. Βάση προετοιμασίας των  οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση 
συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της 
λειτουργίας του Ομίλου.  
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη 
Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η ημερομηνία μετάβασης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  είναι η 1η Ιανουαρίου 2004. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν 
την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 
Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Όμιλος 
σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο. 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση 
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού καθώς και 
τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Επίσης απαιτείται γνωστοποίηση των 
ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017.  
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II.  Ενοποίηση 

(1) Βάση Ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής και των 
θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην 
ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής κάθε θυγατρικής.  
 

Επωνυμία  
Χώρα 

εγκατάστασης 
Ποσοστό 

συμμετοχής 

    

EURODRIP EGYPT SAE  ΑΙΓΥΠΤΟΣ 99,40% 

EURODRIP TRADING (CIS) Ltd  ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 

EURODRIP DAMLA SULAMA PAZARLAMA VE TICARET AS  ΤΟΥΡΚΙΑ 85,00% 

EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET AS  ΤΟΥΡΚΙΑ 100,00% 

EURODRIP IRRIGATION HOLDING SL   ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% 

EURODRIP IRRIGATION SYSTEMS SRL   ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% 

EURODRIP PERU SAC  ΠΕΡΟΥ 100,00% 

 

(2) Θυγατρικές εταιρείες 

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 
δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται 
υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές 
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να 
ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης μιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν 
και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 
επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
που συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως 
του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, 
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί 
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα. 
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου 
διαγράφονται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. 
 

III. Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

(1) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 

 
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης της μητρικής εταιρείας. 
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(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των 
συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα 
κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. 
 

(3) Εταιρίες του Ομίλου 

 
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό 
νόμισμα από την μητρική γίνεται ως εξής: 
 

- Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπάρχουν κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

- Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που προέκυψαν. 
- Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες περιόδου. 

Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και 
μεταφέρονται στ’ αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.  
 
Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την απόκτηση οικονομικών μονάδων 
εξωτερικού μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. 
 

IV. Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 

 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες 
τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή 
ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν 
καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Σημαντικές 
μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον 
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας 
του. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 30-40 Έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός:   

- Μηχανήματα 15-20 Έτη 
- Καλούπια  20-25 Έτη 
- Λοιπός εξοπλισμός παραγωγής 15-20 Έτη 

Αυτοκίνητα 5-10 Έτη 
Λοιπός εξοπλισμός 5-10 Έτη 

  
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο 
ισολογισμό. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) 
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις 
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά 
κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή πωλούμενα ενσώματα πάγια 
έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια 
κατά την απόσυρση ή πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 
 

V. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 

• Λογισμικό  και Δικαιώματα 

• Έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων 
 
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως μισθοδοσία, υλικά, 
υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να 
τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων 
λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται 
στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρίζεται ως ασώματη 
ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (1 – 10 
έτη). 
Τα δικαιώματα αφορούν το σχετικό κόστος  κτήσης. 
Τα έξοδα ανάπτυξης αφορούν το κόστος ανάπτυξης και θέσης στην παραγωγική  διαδικασία νέων προϊόντων όπως 
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη των προϊόντων.  
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά 
στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 

• Η εταιρεια έχει την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί 
έτοιμο για χρήση ή πώληση. 

 

• Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να το χρησιμοποιεί ή να το 
πωλεί. 

 

• Η ικανότητά της εταιρείας να το πωλεί ή να το χρησιμοποιεί. 
 

• Η βεβαιότητα ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην 
εταιρεία.  

• Την επάρκεια των τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων της εταιρείας για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. 

• Την  ικανότητα της εταιρείας να αποτιμά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο περιουσιακό 
στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. 

VI. Υπεραξία επιχειρήσεων 

 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του ποσοστού (του 
ομίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας κατά την ημερομηνία κτήσεως τους. Στο τέλος κάθε 
χρήσης ο Όμιλος αξιολογεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας.  Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, εκτελείται μία ανάλυση αξιολόγησης της ανακτησιμότητας της λογιστικής αξίας της υπεραξίας.  Σε 
περίπτωση που λογιστική αξία υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό, σχηματίζεται άμεσα πρόβλεψη υποτίμησης. 
Το κέρδος ή ζημιά κατά την πώληση μίας εταιρείας συμπεριλαμβάνει και την λογιστική αξία της υπεραξίας που 
σχετίζεται με την εταιρεία του πωλήθηκε. 
 



 

 

 

 
Ετήσια οικονομική έκθεση  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018                                           Τα ποσά σε € 

 

40 
 

 

VII. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

  
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των 
ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζημία απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, 
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό 
μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης 
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς 
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση 
δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην 
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται 
μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει 
πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.  
 

VIII. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία 
επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας και του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία 
της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 
 
i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 
 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 -  Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα 
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή 
δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 
 -  Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 
αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 
 
 
ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα 
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται :  
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες 
των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
του ενεργητικού. 
 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και 
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
 
iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 
κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν 
ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 
 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 
Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 
στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 
αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 
μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων 
που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί 
τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η 
εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που 
έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή 
παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείτε απομείωση, η σωρευμένη 
στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα.  
 

IX. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των 
ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα κόστη σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και 
αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των 
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αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 

X. Απαιτήσεις από πελάτες 

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

XI. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

 

XII. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 44.451.100 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,60 η κάθε μια. 
  

XIII. Δάνεια 

 
Τα δάνεια καταχωρούνται στην αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της 
συναλλαγής.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν 
µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 
 
 

XIV. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σύμφωνα με τους φορολογικούς 
νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος 
εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Ομίλου όπως αναμορφώθηκαν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 
προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
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Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 
εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 
κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να 
χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται 
στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση 
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 

XV. Παροχές σε εργαζομένους 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/1920 ο Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το 
ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού 
που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.   
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία 
εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Η 
υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία 
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. 
 

XVI. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

 
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν ο Όμιλος έχει παρούσα, νομική ή τεκμαινόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και 
μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.   
Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα παραχθούν από τη 
σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης.  
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις παροχές εξόδων υπαλλήλων, και 
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται νόμιμα ή τεκμαιρόμενα στην υλοποίηση του 
σχετικού προγράμματος αναδιάρθρωσης.  
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες 
δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 
εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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XVII. Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους 
ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά πώλησης και διακίνησης για τα 
αγαθά στους πελάτες, τα παραστατικά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
 

(γ) Έσοδα από τόκους 

 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  
 

(δ) Μερίσματα 

 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους ή όταν εισπράττονται. 
 

XVIII. Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 
όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

XIX. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

        

 Ο Όμιλος εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του ομίλου  σε καθέναν από τους ανωτέρω  κινδύνους 
για τους στόχους του Ομίλου, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την  διαχείριση 
του κινδύνου. 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του ομίλου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και  να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς 
αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν 
τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του ομίλου. 
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Είναι ευθύνη της Διοίκηση της εταιρείας να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω. 

 

  1.Πιστωτικός Κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς στον Όμιλο σε περίπτωση που ένας πελάτης  ή τρίτος 
σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που σχετίζεται κατά 
κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από τους πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.   
 
 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος έχει 
μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.  

Ο όμιλος καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε σχέση με τους 
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή κυρίως αποτελείται από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων 
απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα 
οριστικοποιηθεί. 

Η εταιρεία επιπλέον έχει προχωρήσει σε ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων της για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου.   

Στο τέλος του έτους η διοίκηση της εταιρείας, θεώρησε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που δεν 
καλύπτεται από την πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης ή την ασφαλιστική κάλυψη.  

Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧA 9 την 1.1.2018, ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν την απλοποιημένη μέθοδο της 
παραγράφου 5.5.15 του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η οποία χρησιμοποιεί 
την πρόβλεψη της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας για όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. 

Για τον έλεγχο της απομείωσης που πραγματοποιήθηκε στις 31.12.2018 σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, 
χρησιμοποιήθηκαν προϋπολογιστικά ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται στις ημέρες καθυστέρησης πληρωμών 
για ομάδες πελατών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο υπολογισμός αντανακλά ένα σταθμισμένο με πιθανότητες 
αποτέλεσμα, τη χρονική αξία του χρήματος, λογικές και βάσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες την ημερομηνία 
του ισολογισμού για γεγονότα του παρελθόντος, τις τρέχουσες συνθήκες, τις προβλέψεις για τις μελλοντικές 
οικονομικές συνθήκες και συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένες απαιτήσεις. 

Η εφαρμογή του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου καθώς η 
σχηματισμένη πρόβλεψη καλύπτει την προκύψασα αναμενόμενη πιστωτική ζημιά βάσει του προαναφερθέντος 
υπολογισμού.   

Παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες κατά την 31.12.2018. 

 

Σύνολα 0 - 180 181 - 360 > 360 ημέρες

Μη ληξιπρόθεσμα 30.879.283,28 30.539.663,82 339.619,46 0,00

Ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα 5.238.461,44 0,00 718.684,88 4.519.776,57

Ληξιπρόθεσμα και απομειωμένα 5.444.889,34 0,00 0,00 5.444.889,34

Σύνολα 41.562.634,07 30.539.663,82 1.058.304,33 9.964.665,91

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Σύνολα 0 - 180 181 - 360 > 360 ημέρες

Μη ληξιπρόθεσμα 10.184.727,04 10.184.727,04 0,00 0,00

Ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα 11.332.605,51 0,00 0,00 11.332.605,51

Ληξιπρόθεσμα και απομειωμένα 1.817.921,39 0,00 0,00 1.817.921,39

Σύνολα 23.335.253,94 10.184.727,04 0,00 13.150.526,90

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 
 
Διαθέσιμα 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και τα ταμιακά ισοδύναμα στις επενδύσεις και στα 
συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία 
του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις προς τον όμιλο.  Επίσης όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, ο όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης.    

 

2. Κίνδυνος αγοράς 

 Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και 
επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του ομίλου η την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός 
της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του ομίλου στους κινδύνους 
αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 
 
Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με ποικίλες 
συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, 
αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 
Τα αποτελέσματα των πιθανών μεταβολών  της τιμής του συναλλάγματος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Ενεργητικά και παθητικά στοιχεία σε ξένο Νόμισμα 
Ο όμιλος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτίθενται σε συναλλαγματικούς κινδύνους.  Οι συναλλαγματικοί  
κίνδυνοι των εν λόγω στοιχείων απεικονίζονται  ως εξής: 
Μία υποτίμηση η ανατίμηση του Ξένου νομίσματος κατά 5%  θα έχει την παρακάτω επίπτωση στα αποτελέσματα και 
τα Ίδια κεφάλαια του ομίλου: 
 

Ανατίμηση 5% Διαφορά Υποτίμηση 5% Διαφορά

ΕΥΡΩ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Εμπορικές απαιτήσεις 17.639.210,96 20.196.896,55 18.521.171,51 881.960,55 16.799.248,53 -839.962,43

Λοιπές απαιτήσεις 100.071,07 114.581,38 105.074,62 5.003,55 95.305,78 -4.765,29

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 254.407,13 291.296,16 267.127,49 12.720,36 242.292,50 -12.114,63

Σύνολο 17.993.689,16 20.602.774,09 18.893.373,62 899.684,46 17.136.846,82 -856.842,34

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.657.017,00 6.477.284,47 5.939.867,85 -282.850,85 5.387.635,24 269.381,76

Δανεισμός 9.232.120,10 10.570.777,51 9.693.726,11 -461.606,01 8.792.495,33 439.624,77

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 14.889.137,10 17.048.061,98 15.633.593,96 -744.456,86 14.180.130,57 709.006,53

Γενικό σύνολο 32.882.826,26 37.650.836,07 34.526.967,57 155.227,60 31.316.977,39 -147.835,81     
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Β) Κίνδυνος Επιτοκίου 
Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού 
δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους . 
Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια  θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με 
επιπλέον κόστος δανεισμού. 
Η επίπτωση στα αποτελέσματα  από την αύξηση ή μείωση του επιτοκίου κατά μία εκατοστιαία μονάδα θα ήταν: 
 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

μ.ο. συνολικών δανείων 36.867.359,65 40.486.896,14 23.991.366,19 22.879.881,12

Επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων (+/- 1%) 368.673,60 404.868,96 239.913,66 228.798,81

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Γ) Κίνδυνος τιμής   
Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας της πρώτης ύλης λόγω της διασύνδεσής τους με την τιμή του πετρελαίου 
και του πολυαιθυλενίου, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά. 
Η σημαντικότερη πρώτη ύλη, που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την παραγωγή, είναι το πολυαιθυλένιο. Οι τιμές του 
πολυαιθυλενίου επηρεάζονται από τις τιμές του πετρελαίου, καθώς επίσης και από την παγκόσμια ζήτηση αυτού του 
υλικού. Καθώς η ζήτηση γι’ αυτό το υλικό είναι πολύ μεγάλη, οι προμηθευτές μπορεί να έχουν δυσκολίες να παρέχουν 
αυτό το προϊόν, έτσι οι τιμές μπορεί να αυξηθούν αυτόματα.  
   

3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας  συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές 
του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές 
ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία 
ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. 
 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Δανεισμός 26.667.278,90 32.746.611,83 23.545.162,19 22.170.437,43

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 26.501.221,35 22.141.046,87 9.816.526,22 13.056.432,43

Έως 1 έτος 53.168.500,25 54.887.658,70 33.361.688,41 35.226.869,86

Δανεισμός 10.977.681,90 7.740.284,31 0,00 709.443,69

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 350.509,68 6.283.831,47 350.509,68 580.009,18

Από 1 έως 5 έτη 11.328.191,58 14.024.115,78 350.509,68 1.289.452,87

Σύνολο 64.496.691,83 68.911.774,48 33.712.198,09 36.516.322,73

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, 
για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια 
κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, ο Όμιλος πρέπει να προσαρμόσει το ποσό των 
μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού 
για να μειώσει τα χρέη. 
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Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος 
διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον  ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το 
συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον  ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.  
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Συνολικός δανεισμός 37.644.960,80 36.089.758,50 23.545.162,19 24.437.570,18

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 1.880.436,70 2.594.580,36 572.138,46 471.469,68

Καθαρό χρέος 35.764.524,10 33.495.178,14 22.973.023,73 23.966.100,50

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.905.512,51 25.299.003,19 34.666.759,94 33.400.701,26

Σύνολο κεφαλαίου 56.670.036,61 58.794.181,33 57.639.783,67 57.366.801,76

Συντελεστής μόχλευσης 0,63 0,57 0,40 0,42

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

XX. Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας  

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 

1. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων και δευτερεύων τομέας αναφοράς  

 
Στην τρέχουσα περίοδο ο όμιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» που ισχύει 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2009 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές 
δεν συντρέχουν. Συγκεκριμένα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του προτύπου, στις 
οποίες προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα λειτουργικά 
αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον «επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων» που στην περίπτωση 
του είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την 
κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του και για τον οποίο υπάρχουν χωριστές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Κατά συνέπεια την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι δραστηριότητες του Ομίλου 
συνιστούν έναν επιχειρηματικό τομέα, αυτόν της διανομής σωλήνων και παρελκόμενων υλικών και της παραγωγής 
και εμπορίας σωλήνων και σταλλακτών. Το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής αναφοράς επικεντρώνεται στη 
γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας του Ομίλου όπου τα διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα 
συνοδεύονται από διαφορετικά ρίσκα και οφέλη. 

Οι γεωγραφικοί τομείς του Ομίλου λειτουργούν σε όλες τις ηπείρους και διευθύνονται από την έδρα της Εταιρείας. 

Η κύρια χώρα δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η Ελλάδα. Οι άλλες περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι 
δραστηριότητας των θυγατρικών εταιρειών.  

Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τις περιόδους που έληξαν την  31η Δεκεμβρίου 2017 και 31η Δεκεμβρίου 
2018 έχουν ως εξής: 
 
 



 

 

 

 
Ετήσια οικονομική έκθεση  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018                                           Τα ποσά σε € 

 

49 
 

 

Πωλήσεις
Ενδοομιλικές 

πωλήσεις

Πωλήσεις σε 

τρίτους

Κέρδη προ 

φόρων

Σύνολο

Ενεργητικού

Συμμετοχές σε

θυγατρικές

Επενδύσεις σε

πάγια

1.1.2017-

31.12.2017

1.1.2017-

31.12.2017

1.1.2017-

31.12.2017

1.1.2017-

31.12.2017
31.12.2017 31.12.2017

1.1.2017-

31.12.2017

Ευρώπη 44.406.696,15 10.128.011,52 34.278.684,63 -3.080.443,90 48.023.996,98 16.191.858,33 19.703.269,59

Ιορδανία, Τουρκία 29.119.426,19 425.721,76 28.693.704,43 2.035.929,06 29.457.234,97 5.236.031,35

Αίγυπτος 2.946.387,66 34.079,10 2.912.308,56 613.728,11 3.745.004,54 634.933,08

Β. & Ν. Αμερική 6.675.789,47 6.675.789,47 -135.779,60 7.555.534,87 352.999,51

83.148.299,47 10.587.812,38 72.560.487,09 -566.566,33 88.781.771,36 16.191.858,33 25.927.233,53  
 
 

Πωλήσεις
Ενδοομιλικές 

πωλήσεις

Πωλήσεις σε 

τρίτους

Κέρδη προ 

φόρων

Σύνολο

Ενεργητικού

Συμμετοχές σε

θυγατρικές

Επενδύσεις σε

πάγια

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2018-

31.12.2018
31.12.2018 31.12.2018

1.1.2018-

31.12.2018

Ευρώπη 37.293.955,03 3.734.724,42 33.559.230,61 147.573,80 45.477.472,99 16.191.858,33 19.214.757,66

Τουρκία 28.985.456,22 1.793.685,69 27.191.770,53 -3.966.138,14 27.306.159,81 4.104.780,81

Αίγυπτος 2.801.036,10 146.594,28 2.654.441,82 -203.210,79 3.368.172,72 632.067,12

Β. & Ν. Αμερική 9.569.799,67 9.569.799,67 372.471,98 9.966.457,04 327.766,99

78.650.247,02 5.675.004,39 72.975.242,63 -3.649.303,15 86.118.262,56 16.191.858,33 24.279.372,58  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στην τοποθεσία που ευρίσκονται. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφέρονται 
στην τοποθεσία που ευρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία. 
 

2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόσθηκαν την 01/01/2004 από ανεξάρτητους εκτιμητές 
στην εύλογη αξία τους και οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα εις νέο. Ως αρχή για την μεταγενέστερη 
αποτίμηση αυτών των στοιχείων έχει επιλεγεί το ιστορικό κόστος. 
 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολ.

Εξοπλισμός

Μεταφορικά

μέσα

Έπιπλα & λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις

υπό εκτέλεση
Σύνολο

1/1/2018 2.778.315,16 8.675.784,40 34.577.890,91 425.422,38 1.312.034,68 257.854,00 48.027.301,53

Συναλλαγματικές διαφορές -123.907,14 -139.301,90 -1.532.432,11 -282,37 -54.240,11 -40.074,45 -1.890.238,08

Πάγια διακοπτόμενων εκμεταλλεύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 569,42 133.710,90 1.816.654,10 54.492,84 57.238,07 38.478,50 2.101.143,83

Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 -327.709,39 -49.210,57 0,00 0,00 -376.919,96

Ανακατατατάξεις 0,00 0,00 289.842,05 0,00 0,00 -120.468,08 169.373,97

31/12/2018 2.654.977,45 8.670.193,39 34.824.245,56 430.422,27 1.315.032,64 135.789,97 48.030.661,28

Σωρευμένες αποσβέσεις

1/1/2018 84.284,71 4.576.444,11 16.870.392,57 276.483,74 1.016.244,91 0,00 22.823.850,04

Συναλλαγματικές διαφορές -23.417,35 -55.650,82 -610.594,67 1.333,22 -12.935,90 0,00 -701.265,52

Πάγια διακοπτόμενων εκμεταλλεύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 31.134,02 355.044,80 1.868.470,19 36.701,94 106.155,69 0,00 2.397.506,65

Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 -327.709,39 -23.755,60 -16.109,88 0,00 -367.574,88

Ανακατατατάξεις 0,00 0,00 14.969,14 0,00 0,00 0,00 14.969,14

31/12/2018 92.001,39 4.875.838,09 17.815.527,84 290.763,29 1.093.354,81 0,00 24.167.485,42

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2018 2.562.976,06 3.794.355,30 17.008.717,72 139.658,98 221.677,83 135.789,97 23.863.175,86

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολ.

Εξοπλισμός

Μεταφορικά

μέσα

Έπιπλα & λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις

υπό εκτέλεση
Σύνολο

1/1/2018 2.000.000,00 7.953.949,59 28.154.505,48 199.938,54 1.067.854,50 97.311,37 39.473.559,48

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 0,00 133.055,65 1.278.738,76 17.500,00 31.076,70 38.478,50 1.498.849,61

Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 0,00 -24.360,00 0,00 0,00 -24.360,00

Ανακατατατάξεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2018 2.000.000,00 8.087.005,24 29.433.244,24 193.078,54 1.098.931,20 135.789,87 40.948.049,09

Σωρευμένες αποσβέσεις

1/1/2018 0,00 4.255.430,39 14.050.444,87 127.594,54 904.153,56 0,00 19.337.623,36

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 330.993,76 1.583.523,50 13.716,21 52.830,03 0,00 1.981.063,50

Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 0,00 -18.785,59 0,00 0,00 -18.785,59

Ανακατατατάξεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2018 0,00 4.586.424,15 15.633.968,37 122.525,16 956.983,59 0,00 21.299.901,27

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2018 2.000.000,00 3.500.581,09 13.799.275,87 70.553,38 141.947,61 135.789,87 19.648.147,82

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 
Επί των παγίων στοιχείων της θυγατρικής στην Τουρκία (εργοστάσιο και περιεχόμενο) υφίσταται υποθήκη και 
εμπράγματα βάρη υπέρ έκδοσης εγγυητικής ποσού λιρών Τουρκίας 8 εκ. (€ 1,3 εκ. περίπου). Επί των ακινήτων και 
του εξοπλισμού της μητρικής και των υπολοίπων θυγατρικών δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος. 
Δεν υφίστανται δεσμεύσεις για αγορά παγίων από την εταιρεία ή τον όμιλο. 
 

3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα λογισμικά προγράμματα  τα δικαιώματα χρήσης καθώς και  τα 
έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών έχει ως εξής: 

 

Παραχωρήσεις &

Δικαιώματα

Κόστος ανάπτυξης 

νέων προϊόντων

Λοιπά άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Σύνολο

1/1/2018 177.904,31 1.663.599,27 1.425.964,33 3.267.467,91

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 -111.618,53 -111.618,53

Προσθήκες 0,00 0,00 28.868,24 28.868,24

31/12/2018 177.904,31 1.663.599,27 1.173.840,08 3.015.343,66

1/1/2018 57.606,72 1.663.599,27 820.179,27 2.541.385,26

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 -32.221,83 -32.221,83

Απσβέσεις περιόδου 9.881,25 0,00 95.071,28 104.952,53

31/12/2018 67.487,97 1.663.599,27 868.059,58 2.599.146,82

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2018 110.416,34 0,00 305.780,49 416.196,83

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Παραχωρήσεις &

Δικαιώματα

Κόστος ανάπτυξης 

νέων προϊόντων

Λοιπά άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Σύνολο

1/1/2018 177.904,31 1.663.599,27 974.281,00 2.815.784,58

Προσθήκες 0,00 0,00 23.538,64 23.538,64

31/12/2018 177.904,31 1.663.599,27 997.819,64 2.839.323,22

1/1/2018 57.606,72 1.663.599,27 695.989,98 2.417.195,97

Απσβέσεις περιόδου 9.881,25 0,00 78.348,52 88.229,77

31/12/2018 67.487,97 1.663.599,27 774.338,50 2.505.425,74

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2018 110.416,34 0,00 223.481,14 333.897,48

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 
 

4. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

Επωνυμία
Κόστος

1/1/2018

Απομείωση εως 

31/12/2017

Μεταβολές

1/1-31/12/2018

Αξία Ισολογισμού

31/12/2018
Χώρα εγκατάστασης

Ποσοστό 

συμμετοχής

Αμεσες συμμετοχές

EURODRIP EGYPT SAE 3.241.388,00 3.241.388,00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 99,405%

EURODRIP TRADING (CIS) Ltd 223.135,19 223.135,19 ΚΥΠΡΟΣ 100,000%

EURODRIP IRRIGATION HOLDING SL 11.258.858,77 -85.814,68 0,00 11.173.044,09 ΙΣΠΑΝΙΑ 100,000%

EURODRIP IRRIGATION SYSTEMS SRL 60,00 0,00 60,00 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,000%

EURODRIP PERU SAC 1.554.231,05 0,00 1.554.231,05 ΠΕΡΟΥ 100,000%

Σύνολο 16.277.673,01 -85.814,68 0,00 16.191.858,33

Εμμεσες συμμετοχές Εμμεσα Μεσω της Αμεσα

EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET AS ΤΟΥΡΚΙΑ 100,000% EURODRIP IRRIGATION HOLDING SL 100,000%

EURODRIP DAMLA SULAMA PAZARLAMA VE TICARET AS ΤΟΥΡΚΙΑ 85,000% EURODRIP IRRIGATION HOLDING SL 85,000%  
 
      

5. Υπεραξία 

 
Η υπεραξία που προέκυψε κάτωθι προσδιορίσθηκε βάσει της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εξαγοραζόμενης εταιρείας κατά την ημερομηνία απόκτησης 
ελέγχου των δραστηριοτήτων της από τον Όμιλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 5.  
 
 

Εταιρεία Αξία κτήσης 
Απομειώσεις 
Έως 1/1/2018 

Μεταβολές 
1.1 - 31.12.2018 

Υπόλοιπο 
31.12.2018 

EURODRIP PERU SAC 376.000,76 -376.000,76 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 376.000,76 -376.000,76    0,00    0,00 

 



 

 

 

 
Ετήσια οικονομική έκθεση  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018                                           Τα ποσά σε € 

 

52 
 

 

6. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Εμπορεύματα 4.495.561,73 2.674.904,75 1.666.415,38 720.660,51

Πρώτες & Βοηθ. Ύλες και υλικά συσκευασίας 3.258.756,44 3.654.019,25 1.614.588,78 4.800.910,23

Έτοιμα προϊόντα 6.722.227,66 10.041.413,16 4.351.383,17 2.144.776,45

Σύνολο 14.476.545,83 16.370.337,16 7.632.387,33 7.666.347,19

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης -629.621,60 -722.025,75 -498.058,33 -498.058,33

Καθαρή αξία αποθεμάτων 13.846.924,23 15.648.311,41 7.134.329,00 7.168.288,86

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Επί των αποθεμάτων δεν υφίστανται βάρη για εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις. Δεν υφίστανται δεσμεύσεις για αγορά 
αποθεμάτων. 

Η μεταβολή των προβλέψεων για υποτίμηση αποθεμάτων στην μητρική αφορά κυρίως αναστροφή λόγω διάθεσης 
των συγκεκριμένων ειδών στην αγορά. Στον όμιλο, εκτός του μέρους που αφορά την μητρική ανωτέρω, μείωση ποσού 
€ 1,36 εκ. από την συνολική € 1,82 εκ. αφορά την πρώην θυγατρική EURODRIP USA INC. 

 

7. Απαιτήσεις 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Εμπορικές απαιτήσεις 30.916.942,84 27.499.275,01 21.398.464,72 21.261.641,98

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -5.444.889,34 -4.190.528,83 -1.817.921,39 -1.715.743,08

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 25.472.053,50 23.308.746,18 19.580.543,33 19.545.898,90

Γραμμάτια εισπρακτέα 8.711.371,83 9.095.985,07 88.203,40 97.413,40

Επιταγές εισπρακτέες 1.934.319,39 1.195.840,22 1.848.585,82 1.170.516,45

Συνολικές εμπορικές απαιτήσεις 36.117.744,72 33.600.571,47 21.517.332,55 20.813.828,75

Προκαταβολές σε πιστωτές / προμηθευτές 1.921.247,97 2.054.613,04 1.136.328,51 1.130.925,47

Δάνεια σε συνεδεμένα μέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Δεσμευμένες καταθέσεις 141.514,16 509.803,63 0,00 132.047,38

Χρεώστες διάφοροι 6.234.147,03 6.902.317,32 1.262.065,00 2.535.630,73

Λ/μοί διαχείρισης και προκαταβολών 17.934,08 9.341,18 0,00 9.341,18

Χρεόγραφα 9.000,26 20.083,26 9.000,26 20.083,26

Έξοδα επομ. χρήσεων και αγορές υπό παραλαβή 1.120.575,10 1.379.602,33 950.520,46 1.157.645,59

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 537.322,52 133.010,83 137.669,16 132.442,73

Σύνολο 9.981.741,12 11.008.771,59 3.495.583,39 5.118.116,34

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 537.322,52 133.010,83 137.669,16 132.442,73

Κυκλοφορούν ενεργητικό 45.562.163,32 44.476.332,23 24.875.246,78 25.799.502,36

Σύνολο 46.099.485,84 44.609.343,06 25.012.915,94 25.931.945,09

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση  κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος έχει 
μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται και έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις επισφαλειών.   
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Ανάλυση των ενοεταιρικών υπολοίπων και συναλλαγών με τις θυγατρικές και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
παρατίθεται στην σημείωση 21 κατωτέρω. 
 

8. Ταμειακά διαθέσιμα  

 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Διαθέσιμα στο ταμείο 12.298,43 42.319,73 4.124,55 2.758,98

Διαθέσιμα στις τράπεζες 1.868.138,27 2.552.260,63 568.013,91 468.710,70

Σύνολο 1.880.436,70 2.594.580,36 572.138,46 471.469,68

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

9. Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των 26.670.660 € διαιρούμενο σε 
44.451.100  μετοχές με ονομαστική αξία 0,60 € έκαστη. 
 
 

Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1/1/2017 44.451.100 26.670.660,00 24.793.864,57 51.464.524,57

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

31/12/2017 44.451.100 26.670.660,00 24.793.864,57 51.464.524,57

1/1/2018 44.451.100 26.670.660,00 24.793.864,57 51.464.524,57

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

31/12/2018 44.451.100 26.670.660,00 24.793.864,57 51.464.524,57

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 

10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης 554.509,68 656.509,68 554.509,68 656.509,68

Απόσβεση -102.000,00 -102.000,00 -102.000,00 -102.000,00

Σύνολο 452.509,68 554.509,68 452.509,68 554.509,68

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 350.509,68 452.509,68 350.509,68 452.509,68

Σύνολο 452.509,68 554.509,68 452.509,68 554.509,68

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε επιχορήγηση παγίων που λήφθηκε στις χρήσεις 2005 και 2007 που αποσβένεται 
(μεταφέρεται στα έσοδα) τμηματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 20 “Κρατικές επιχορηγήσεις». 
 

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Προμηθευτές 18.197.295,24 10.996.211,40 5.687.124,26 4.143.378,01

Γραμμάτια πληρωτέα 89.484,24 1.137.882,90 0,00 0,00

Επιταγές πληρωτέες 181.017,61 182.666,00 181.017,61 182.666,00

Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων 18.467.797,09 12.316.760,30 5.868.141,87 4.326.044,01

Ασφαλιστικοί οργανισμοί / Φόροι - τέλη 913.597,22 324.729,83 850.046,19 285.643,30

Λοιποί φόροι - τέλη 1.225.563,26 988.143,52 819.970,88 766.454,55

Προκαταβολές πελατών 1.835.033,34 1.862.635,60 380.751,30 740.469,86

Πιστωτές διάφοροι 1.584.544,97 6.749.824,40 928.113,69 2.310.510,52

Έξοδα δουλευμένα 2.774.388,24 2.685.429,13 1.218.011,97 2.140.056,18

Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00

Σύνολο 8.435.127,03 12.712.762,48 4.298.894,03 6.345.134,41

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 401.702,77 939.376,84 350.509,68 452.509,18

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.501.221,35 24.090.145,94 9.816.526,22 10.218.669,24

Σύνολο 26.902.924,12 25.029.522,78 10.167.035,90 10.671.178,42

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Μεταξύ των ανωτέρω υποχρεώσεων δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.  
Η εταιρεία και ο όμιλος έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (Τελωνείο) και προμηθευτών 
για την διασφάλιση των αγορών ποσού € 394.200,00 και € 1.400.000,00 αντίστοιχα. 
 

12. Δάνεια 

 
Τα δάνεια της μητρικής εταιρείας είναι σε ευρώ. Οι θυγατρικές εταιρείες έχουν λάβει δάνεια στα τοπικά νομίσματα 
(Ευρώ και Λίρες Τουρκίας) . Οι εταιρείες σχηματίζουν προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης 
των δανείων τους και επιβαρύνουν με τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.  
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.316.840,69 233.202,97 0,00 0,00

Δάνεια μετόχων 9.660.841,21 5.632.026,22 0,00 0,00

Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων 10.977.681,90 5.865.229,19 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Δάνεια τραπεζών 3.397.116,71 6.255.289,10 275.000,00 468.329,97

Δάνεια μετόχων 23.270.162,19 23.969.240,21 23.270.162,19 23.969.240,21

Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 26.667.278,90 30.224.529,31 23.545.162,19 24.437.570,18

Σύνολο 37.644.960,80 36.089.758,50 23.545.162,19 24.437.570,18

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 Τράπεζες Συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Επιτόκιο 

Μητρική 0,00 23.270.162,19 23.270.162,19 LIBOR + 1,75% 

Μητρική 275.000,00 0,00 275.000,00 6% 

Τουρκία 0,00 8.275.789,92 8.275.789,92 0% 

Τουρκία 4.052.551,00 0,00 4.052.551,00 Avg 18% 

Περού 386.406,41 0,00 386.406,41 Σημ. 1 
Περού 0,00 1.385.051,28 1.385.051,28 0% 
 4.713.957,41 32.931.003,39 37.644.960,80  

 
Σημ. 1 Το δάνειο είναι άτοκο με την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει το 10% της αξίας στην πε΄ριπτωση που ο 
πελάτης δεν εξοφλήσει την υποχρέωσή του. 
Τα ανωτέρω δάνεια είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των παγίων ή αποθεμάτων της εταιρείας και του 
ομίλου. 
Τα δάνεια από μετόχους αφορούν χρηματοδότηση από τον μέτοχο της μητρικής (RIVULIS IRRIGATION LTD) Ισραήλ. 
Το δάνειο της μητρικής από τον μέτοχο λήφθηκε στη χρήση 2017 και χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του 
εγχώριου δανεισμού που υπήρχε. Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα την μείωση του κόστους δανεισμού της αφού οι 
όροι μεταβλήθηκαν και αντί μέσου επιτοκίου 6% το 2016 η μητρική επιβαρύνεται με LIBOR +1.75% 
 

13. Φόροι εισοδήματος 

 
Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 
 
ΦΟΡΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -191.035,62 -528.084,15 0,00 0,00

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 875.809,27 897.772,41 1.203.704,21 554.364,23

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

684.773,65 369.688,26 1.203.704,21 554.364,23

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 
 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12.043,21 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 1.138.362,92 11.144,07 1.266.308,70

12.043,21 -1.138.362,92 -11.144,07 -1.266.308,70

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2018 31.12.2018

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2018 -1.138.362,92 -1.266.308,70

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 875.809,27 1.203.704,21

Αναβαλλόμενος φόρος καθαρής θέσης -61.029,48 51.460,42

Συναλλαγματικές διαφορές 335.626,34 0,00

Υπόλοιπο λήξης 31.12.2018 12.043,21 -11.144,07  
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ Υπόλοιπο χρεώσεις Υπόλοιπο 

έναρξης 1.1.2018 πιστώσεις τέλους 31.12.2018

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 85.722,80 -108.472,51 -22.749,71

Διαγραφές άυλων στοιχείων 146.170,75 -24.458,29 121.712,46

Αποζημιώσεις προσωπικού 113.410,89 17.109,81 130.520,69

Δουλευμένα έξοδα 173.200,00 -128.257,25 44.942,75

Αναπροσαρμογή παγίων -1.915.501,00 228.836,68 -1.686.664,31

Συναλλαγματική διαφορά αποτίμησης 189.950,00 -120.237,69 69.712,31

Έξοδα χρηματοδοτήσεων -141.230,00 56.514,91 -84.715,09

Αποτίμηση αποθεμάτων 166.198,06 -81.063,08 85.134,97

Κέρδος χρηματοοικ. Μισθώσεων -27.063,06 27.063,06 0,00

Λοιπά -38.771,32 21.017,20 -17.754,12

Απαίτηση σπο φορολογική ζημία 0,00 1.278.985,07 1.278.985,07

Συναλλαγματικές διαφορές 85.110,70 1.894,25 87.004,95

Αναβαλλόμενος φόρος καθαρής θέσης 101.701,89 -61.029,48 40.672,41

Λοιπές προβλέψεις -77.262,65 42.503,47 -34.759,18

-1.138.362,92 1.150.406,14 12.043,21  
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο χρεώσεις Υπόλοιπο 

έναρξης 1.1.2018 πιστώσεις τέλους 31.12.2018

Αποζημιώσεις προσωπικού 60.069,11 25.781,49 85.850,60

Δουλευμένα έξοδα 173.200,00 -173.200,00 0,00

Αναπροσαρμογή παγίων -1.929.874,60 197.744,22 -1.732.130,38

Αποτίμηση αποθεμάτων 144.000,00 -19.862,07 124.137,93

Συναλλαγματική διαφορά αποτίμησης 189.950,00 -120.237,69 69.712,31

Απαίτηση σπο φορολογική ζημία 0,00 1.364.342,48 1.364.342,48

Αναβαλλόμενος φόρος καθαρής θέσης 91.406,05 -51.460,42 39.945,63

Έξοδα χρηματοδοτήσεων -141.230,00 56.514,91 -84.715,09

-1.266.308,70 1.255.164,63 -11.144,07  
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
 

Ποσά σε ευρώ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα προ φόρων 31/12/2018 216.735,00 -3.349.379,79

Φορολογικός συντελεστής 29,00% 21,32%

Θεωρητικός φόρος έσοδο / (έξοδο) -62.853,15 714.033,04

Πρόσθετοι φόροι (εάν υφίστανται) 0,00 -34,00

Επίδραση λόγω μεταβολής νόμου / συντελεστή 43.452,73 43.452,73

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες) -351.307,16 -736.387,96

Μη φορολογητέο εισόδημα 103.194,76 103.194,76

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 1.364.342,00 1.547.535,68

Μη αναγνωριζόμενες φορολογικές ζημιές περιόδου 0,00 -900.490,80

Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προη. Χρήσεων 267.512,82 267.512,82

Λοιπά (διαφορές λογιστικής βάσης - φορολογικής 

αξίας, κλπ) -160.638,00 -370.099,35

Φόρος έσοδο / (έξοδο) 1.203.704,00 668.717,42  
 
Για τα έτη 2011 έως και 2017 η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ για το έτος 2018 
η εταιρεία έχει υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 (α) με το Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός είναι διαδικασία και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
χορηγείται μετά την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018. (Αν κατά την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 
αποτελέσματα σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις.)  
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29% και ο 
αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 25% καθώς βάσει του ν. 4579/2018 ο συντελεστής φόρου 
εισοδήματος από την επόμενη χρήση 2019 θα μειώνεται κάθε έτος κατά μια ποσοστιαία μονάδα μέχρι το 2022 οπότε 
και θα διαμορφωθεί σε 25%. Η ανάκτηση των προσωρινών διαφορών εκτιμάται ότι θα προκύψει μετά το 2022 οπότε 
γίνεται εφαρμογή αυτού του συντελεστή. Η συνολική επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο στα αποτελέσματα της 
εταιρείας και του ομίλου θα ήταν -239.465,48 ευρώ εάν χρησιμοποιούνταν ο τρέχων συντελεστής 29%.  
 
Παρατίθενται πίνακες με τα ποσά των φόρων όπως θα εμφανίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις εάν η φορολογία 
ειχε υπολογιστεί με 29%. 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2018

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση) βάσει 29% -251.508,69 -250.609,55

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση) βάσει 25% 12.043,21 11.144,07

Επίδραση από την αλλαγή φορολ. Συντελεστή -239.465,48 -239.465,48  
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2018

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων βάσει 29% 636.343,77 964.238,73

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων βάσει 25% 875.809,25 1.203.704,21

Επίδραση από την αλλαγή φορολ. Συντελεστή -239.465,48 -239.465,48  
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14. Κέρδη ανά Μετοχή 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους 

μετόχους της μητρικής -2.895.911,54 -2.580.953,26 1.420.439,93 -2.446.121,53

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 44.451.100 44.451.100 44.451.100 44.451.100

Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,0651 -0,0581 0,0320 -0,0550

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

15. Εποχικότητα 

 
Η δραστηριότητα της εταιρείας και του ομίλου παρουσιάζει εποχικότητα λόγω του αντικειμένου της με τον κύριο 
όγκο των πωλήσεων τους να πραγματοποιούνται το  α’ εξάμηνο του έτους. 
 

16. Ανάλυση εξόδων διοίκησης – διάθεσης 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Αμοιβές προσωπικού 4.716.729,88 5.799.447,29 3.055.444,66 4.050.273,18

Αμοιβές τρίτων 2.368.513,83 3.847.858,51 988.910,55 3.570.612,26

Παροχές τρίτων 1.341.360,40 1.169.741,18 628.895,18 738.339,75

Φόροι - τέλη 88.454,12 38.054,61 81.295,70 25.186,34

Διάφορα έξοδα 4.314.041,69 5.435.038,93 2.455.047,48 2.552.370,13

Αποσβέσεις 320.221,52 1.726.993,46 270.137,30 1.607.367,35

Προβλέψεις 1.739.850,24 128.677,41 501.451,03 128.267,11

Σύνολο 14.889.171,69 18.145.811,39 7.981.181,90 12.672.416,12

Ανάλυση εξόδων

Έξοδα διαθέσεως 7.676.451,73 7.563.628,28 4.659.303,70 4.257.717,55

Έξοδα διοικήσεως 7.212.719,97 10.582.183,11 3.321.878,20 8.414.698,57

Σύνολο 14.889.171,69 18.145.811,39 7.981.181,90 12.672.416,12

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

17. Ανάλυση λοιπών εξόδων – εσόδων 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 2.593.367,00 1.870.817,38 178.102,78 911.878,96

Έκτακτα έσοδα 63.740,10 631.633,60 14.943,74 124.932,20

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 2.949,51 0,00 0,00

Έσοδα από αναστροφές προβλέψεων 1.207.257,71 242.707,48 1.207.257,71 242.707,48

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές -5.699.182,39 -3.034.884,46 -41.157,48 -1.625.376,99

Έκτακτα έξοδα -125.115,31 -1.089.308,88 -4.687,41 -111.109,50

Λοιπά έσοδα 628.393,16 269.610,76 550.466,04 102.000,00

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων -73.675,98 0,00 -63.182,76 0,00

-1.405.215,71 -1.106.474,61 1.841.742,62 -354.967,85

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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18. Ανάλυση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Έξοδα τόκων και συναφών συναλλαγών -2.846.095,05 -3.359.729,32 -746.404,32 -1.025.675,32

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 334.448,00 173.628,43

Έσοδα τόκων 256.256,74 252.343,37 202.193,26 3.135,68

Σύνολο -2.589.838,31 -3.107.385,95 -209.763,06 -848.911,21

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα έξοδα δανείων περιλαμβάνουν τόκους δανείων και άλλα έξοδα τραπεζικών συναλλαγών. 
Τα έσοδα από τόκους περιλαμβάνουν τα επιτόκια καταθέσεων και τόκων που διατίθενται στους πελάτες. 
Τα έσοδα από συμμετοχές σχετίζονται με τη διανομή μερισμάτων από την θυγατρική Eurodrip Egypt SAE. 
 

19. Ανάλυση υποχρεώσεων προς εργαζομένους 

 
  Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς το προσωπικό, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε 
το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί 
δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην 
παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  
Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης βάσει νόμου υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και την Τουρκία 
στον όμιλο ως εκ τούτου τα ποσά του ομίλου αφορούν τις δύο αυτές. Το χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο 
προεξόφλησης ανέρχεται μεταξύ 3,0% και 4,55% για το 2017 (3% - 6% 2017). Οι μελλοντικές αυξήσεις υπολογιστήκαν 
στο 1% και για την θνησιμότητα χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας ΕΑΕ 1990 για την μητρική και πιθανότητα 
συνταξιοδότησης 10,50% (10,50% 2017) για την Τουρκία.  Ο ακόλουθος πίνακας αφορά την υποχρέωση της 
31/12/2018 και 31/12/2017. 
 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών στην αρχή της χρήσης 772.614,29 697.337,23 522.328,43 512.369,06

Τρέχον Κόστος Υπηρεσίας 68.908,42 89.147,98 43.428,95 38.483,50

Χρηματοοικονομικό Έξοδο 52.387,16 31.962,00 15.596,38 15.371,07

Παροχές πληρωθείσες -306.618,28 -385.536,41 -284.010,50 -356.569,54

Συναλλαγματικές διαφορές -80.423,18 -10.225,60 0,00 0,00

Αναλογιστικό (έλλειμμα) / πλεόνασμα 157.996,72 349.929,09 205.841,67 312.674,34

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών στο τέλος της χρήσης 664.865,13 772.614,29 503.184,93 522.328,43

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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20. Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Αριθμος εργαζομένων 420 570 210 201

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Αμοιβές προσωπικού 9.443.802,96 17.416.041,79 6.720.719,50 7.583.954,54

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ι. Διεταιρικές συναλλαγές εταιρειών ομίλου  

 

Eurodrip ΑΒΕΓΕ Eurodrip Egypt SAE

Eurodrip damla 

sulama sanayi ve 

ticaret

Eurodrip 

Trading Ltd

Eurodrip Peru 

SAC Σύνολο

ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ

Eurodrip ΑΒΕΓΕ 221.155,00 1.368.223,53 1.578.538,46 566.807,43 3.734.724,42

ΠΩΛΟΥΣΑ Eurodrip Egypt SAE 135.650,00 10.944,28 0,00 0,00 146.594,28

ΠΩΛΟΥΣΑ

Eurodrip damla sulama sanayi ve ticaret 1.593.531,30 87.931,92 0,00 112.222,48 1.793.685,70
ΠΩΛΟΥΣΑ

Σύνολο 1.729.181,30 309.086,92 1.379.167,81 1.578.538,46 679.029,91 5.675.004,39
ΠΩΛΟΥΣΑ

 
 
 
ΙΙ. Υπόλοιπα εταιρειών ομίλου 
 

Απαιτήσεις - υποχρεώσεις 1/1 - 31/12/2018

Eurodrip ΑΒΕΓΕ

Eurodrip Egypt 

SAE

Eurodrip damla  

sulama sanayi  

ve ticaret

Eurodrip damla  

sulama 

pazarlama ve 

ticaret

Eurodrip 

Trading Ltd

Eurodrip 

i rrigation 

holding SL

Eurodrip 

i rrigation 

Systems  SRL

Eurodrip Peru 

SAC Total

Eurodrip ΑΒΕΓΕ 0,00 0,00 0,00 1.097.580,70 253.945,99 0,00 5.370.508,10 6.722.034,79

Eurodrip Egypt SAE 27.048,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.048,57

Eurodrip USA Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodrip damla  sulama sanayi  ve ticaret 713.526,11 2.838,85 20.778,54 0,00 0,00 8.954,25 690.523,70 1.436.621,44

Eurodrip damla  sulama pazarlama ve ticaret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodrip Trading Ltd 0,00 0,00 4.006,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.006,99

Eurodrip i rrigation holding SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodrip i rrigation Systems  SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodrip Peru SAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 740.574,68 2.838,85 4.006,99 20.778,54 1.097.580,70 253.945,99 8.954,25 6.061.031,80 8.189.711,79

ΥΠΟΧΡΕΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
 
 

Eurodrip ΑΒΕΓΕ

Eurodrip damla 

sulama sanayi 

ve ticaret

Eurodrip Peru 

SAC

Eurodrip Egypt 

SAE

RIVULIS 

PLASTRO 

IRRIGACAO LTDA

JOHN DEERE 

WATER S.A.

RIVULIS 

IRRIGATION SAS

RIVULIS 

IRRIGATION INC

RIVULIS IRRIGATION 

INDIA PRIVATE 

LIMITED

RIVULIS 

IRRIGATION PTY 

LTD

RIVULIS 

IRRIGATION LTD

RIVULIS 

IRRIGATION SL

RIVULIS 

PLASTRO

EURODRIP 

CHILE LTD Total

ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ

Eurodrip ΑΒΕΓΕ 0,00 0,00 0,00 330.338,23 41.280,00 6.971.047,61 1.098.409,25 194.017,93 50.974,91 128.376,07 1.566.573,17 12.960,83 577.293,15 10.971.271,15

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

Eurodrip damla sulama sanayi ve ticaret 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 663.517,69 0,00 63.395,28 1.390,28 333.251,43 206.185,31 0,00 117.895,64 1.584.385,63

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

Eurodrip Peru SAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

Eurodrip Egypt SAE 0,00 0,00 0,00 0,00 154.823,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.035,07 249.858,08

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS PLASTRO IRRIGACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

JOHN DEERE WATER S.A. 0,00 132.627,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.627,59

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS IRRIGATION SAS 1.931.606,94 845.197,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.776.804,05

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS IRRIGATION INC 390.621,22 0,00 351.060,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.681,34

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS IRRIGATION INDIA PRIVATE LIMITED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS IRRIGATION PTY LTD 23.881,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.881,54

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS IRRIGATION LTD 2.481.885,52 166.524,84 259.717,89 8.417,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.916.546,23

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS IRRIGATION SL 992.409,55 38.571,30 619,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.600,46

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

RIVULIS PLASTRO 0,00 5.798.202,10 0,00 117.045,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.247,78

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

EURODRIP CHILE LTD 0,00 0,00 709.230,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.230,01

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α

Total 5.820.404,77 6.981.122,94 1.320.627,63 125.463,66 330.338,23 240.030,00 7.789.388,31 1.098.409,25 257.413,21 52.365,19 461.627,50 1.772.758,48 12.960,83 790.223,86 27.053.133,86

ΠΩ
ΛΟ
ΥΣ
Α
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Υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση:  
 

Απαιτήσεις - υποχρεώσεις 1/1 - 31/12/2018

Eurodrip ΑΒΕΓΕ

Eurodrip 

Egypt SAE

Eurodrip 

damla  

sulama 

sanayi  ve 

ticaret

Eurodrip 

Trading Ltd

Eurodrip 

Peru SAC

RIVULIS 

PLASTRO 

IRRIGACAO 

LTDA

RIVULIS 

PLASTRO 

RIEGO LTDA

RIVULIS 

IRRIGATION 

SAS

LESPINASSE 

IRRIGATIO

N

RIVULIS 

IRRIGATION 

INC

RIVULIS 

IRRIGATION 

INDIA 

PRIVATE 

LIMITED

RIVULIS 

IRRIGATION PTY 

LTD

RIVULIS 

IRRIGATION LTD

RIVULIS 

IRRIGATION SL

RIVULIS 

PLASTRO

EURODRIP 

CHILE LTD Total

Eurodrip ΑΒΕΓΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 181.236,16 868.413,52 0,00 0,00 7.035.864,96 209.783,79 33.247,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8.328.545,77

Eurodrip Egypt SAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodrip USA Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eurodrip damla  sulama sanayi  ve ticaret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.151,68 0,00 0,00 5.484,75 108.137,75 1.623,42 0,00 97.313,00 0,00 112,73 397.823,33

Eurodrip Trading Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.390,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.390,28

Eurodrip Peru SAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.645,57 400.877,88

RIVULIS PLASTRO IRRIGACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVULIS PLASTRO RIEGO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVULIS IRRIGATION SAS 28.199,80 0,00 745.757,91 95.909,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.866,94

LESPINASSE IRRIGATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVULIS IRRIGATION INC 0,00 0,00 0,00 0,00 123.854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.854,80

RIVULIS IRRIGATION INDIA PRIVATE LIMITED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVULIS IRRIGATION PTY LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIVULIS IRRIGATION LTD 23.446.431,40 8.652,89 163.049,12 0,00 31.201,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.649.335,08

RIVULIS IRRIGATION SL 12.484,03 0,00 0,00 0,00 630,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.114,47

RIVULIS PLASTRO 1.607.972,01 91.300,94 7.196.707,10 0,00 329.592,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.225.572,66

EURODRIP CHILE LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.368,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.368,97

Total 25.095.087,24 99.953,83 8.105.514,13 95.909,23 1.485.648,49 182.468,47 1.053.565,20 0,00 22.390,28 7.041.349,71 317.921,54 34.870,76 0,00 97.313,00 0,00 399.758,30 44.031.750,18
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ΥΠΟΧΡΕΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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XXI. Αμοιβές μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών 

 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Κόστος αμοιβών 560.607,90 561.884,27 280.060,01 235.947,01

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

XXII. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων που να χρήζουν αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 

XXIII. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 
α) Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής : 
 
 

EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ   2014 - 2018 

EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ   2014 - 2018 

EURODRIP DAMLA SULAMA PAZARLAMA VE TICARET A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ   2014 - 2018 

EURODRIP EGYPT S.A.E. ΑΙΓΥΠΤΟΣ   2013 - 2018 

EURODRIP TRADING (CIS) Ltd ΚΥΠΡΟΣ   2012 - 2018 

EURODRIP IRRIGATION HOLDING S.L ΙΣΠΑΝΙΑ   2014 – 2018 

EURODRIP IRRIGATION SYSTEMS  S.R.L. ΡΟΥΜΑΝΙΑ   2014 – 2018 

EURODRIP PERU SAC ΠΕΡΟΥ   2013 – 2018 

 
Για τα έτη 2011 έως και 2017 η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ για το έτος 2018 η 
εταιρεία έχει υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται στο 
άρθρο 65 (α) με το Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός είναι διαδικασία και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγείται 
μετά την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018. (Αν κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη αποτελέσματα σχετικά 
με τις οικονομικές καταστάσεις.) 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η  εταιρεία και οι  θυγατρικές της έχουν πραγματοποιήσει προβλέψεις για την 
κάλυψη της πιθανότητας επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Η εταιρεία και οι θυγατρικές 
της θεωρούν ότι έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά 
τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγουμένων ετών και 
προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων. 
 
β) Οι δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις του ομίλου ανέρχονται σε ποσό: 
 

1. € 38.000,00/μήνα περίπου για μισθώματα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων εν γένει 
2. €  33.000,00/μήνα πέριπου για μισθώματα εγκαταστάσεων 
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γ) Κατά της Τουρκικής θυγατρικής EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET AS εκκρεμεί δικαστική αγωγή από την 
εταιρεία Mis Salca Konserve Gida Itr ve Ilac San Tic AS (Mis Salca) για ζημιά που επικαλείται ότι υπέστη από τη χρήση των 
προϊόντων το 2009. Η απαίτηση της ενάγουσας ανέρχεται σε 5 εκ. Τουρικές λίρες (€ 1,5 εκ.) για την οποία η εταιρεία έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σε περίπτωση που τελεσιδικίσει εις βάρος της η υπόθεση. Βάσει στοιχείων και μελετών 
που έχουν υποβληθεί στις δικαστικές αρχές εκτιμάται ότι η πιθανή ζημιά δεν θα υπερβεί τα 3 εκ. λίρες (€ 650 χιλ.) ως εκ 
τούτου η πρόβλεψη θεωρείται επαρκής.  
 
 

Οινόφυτα, 24 Ιουλίου 2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
ΤΟ ΜΕΛΟΣ του ΔΣ και  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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