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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  «ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΫΙΚΗ ΑΔ» 

 
 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΫΙΚΗ 

ΑΔ» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΫΙΚΗ ΑΔ» θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Βάζε γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη 

πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα 

Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε 

γηα ηε γλψκε καο. 

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα 

εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο 

ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία  ή 

λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνρσξήζεη ζ’ 

απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα 

εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε 
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πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο απηά 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. 

Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή 

αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, 

αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη 

επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο 

ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε 

κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή 

παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε γλψκεο επί 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην 

εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.  

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη 

νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο  λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ 

ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα 

επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ 

απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά καο 

βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, 

κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία  λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί 

σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ 

επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 

 Ππιιέγνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ξαξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ 

ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 
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Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

1) Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. λ. 2190/1920. 

Πρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 1 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

2) Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Λ. 

4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί  ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α  ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί  κε 

ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

β) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΫΙΚΗ 

ΑΔ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ. 

 
Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018 

 

 
 

 
  ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΦΛΩΡΟΤ 

  Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

  Α.Κ. ΠΝΔΙ 15061 

 
 

 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο A.E. 
Μέινο ηεο Crowe Horwath International 
Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα 
Α.Μ. ΟΔΛ 125 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ «ELSCAN 

ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ.» ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1 – 31/12/2017 

 

Θχξηνη κέηνρνη, 

  

Παο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε γηα ηελ 

ρξήζε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ 2017. Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

  

Δπηδόζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα αλαζθόπεζε πεπξαγκέλσλ 

  

Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2017 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά 12.000 επξψ ή 30%, ζπγθξηηηθά 

κε ην 2016, θαη δηακνξθψζεθε ζπλνιηθά ζηα 53.080 επξψ. Ρν κηθηφ θέξδνο δηακνξθψζεθε ζην πνζφλ ησλ 

27.797 επξψ έλαληη 2.687 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Πηε ρξήζε πξνέθπςε δεκηά κεηά απφ θφξνπο 

πνζνχ 47.013 επξψ έλαληη δεκηάο 128.480 επξψ ην 2016.  

Ρν εκπφξην μπιείαο έρεη παξνπζηάζεη θαηά ην 2017 κηα αχμεζε, ε νπνία έρεη ζρέζε θπξίσο κε πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα κεγάια έξγα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απηφ ην δηάζηεκα. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ην 2017 παξνπζίαζε αχμεζε ζρεηηθά κε 

ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν θαηά 17,7% ζηε επηθάλεηα, θαη θαηά 20,1% ζηνλ φγθν. Ρα απφιπηα κεγέζε βέβαηα 

ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απέρνπλ θαηά πνιχ απφ ην κέγεζνο πνπ ζα έδηλε ψζεζε γηα νπζηαζηηθή 

αχμεζε  ζηελ θαηαλάισζε μπιείαο ζηα επίπεδα πξηλ απφ ην 2010. Ζ αγνξά μπιείαο παξνπζηάδεη κηα 

ζηαζεξνπνίεζε ή θαη αλάθακςε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ν ηδίξνο ηεο Δηαηξείαο έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί  ην 2017 θαη κέλεη ν ίδηνο θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2018. Νη παξαγγειίεο ραξηφκαδαο  θαη 

ραξηνπνιηνχ παξνπζίαζαλ αχμεζε ην 2017, ηάζε πνπ θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη θαη ην 2018. Πρεηηθά κε ηελ 

αληηπξνζψπεπζε κεηαθνξψλ, ζε φζεο εηζαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη, ιφγσ ησλ κηθξψλ πνζνηήησλ αλά 

εηζαγσγή πξαγκαηνπνηνχληαη κε Containers.  

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έγηλε ην 2016 είρε απνηέιεζκα ηελ ζπξίθλσζε ησλ εμφδσλ 

ιεηηνπξγίαο απφ 124.623 ζε 73.916  επξψ.  

  

Πσιήζεηο Τπεξεζηώλ θαη απνηειέζκαηα 

  

Πηε ρξήζε πνπ εμεηάδνπκε ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ήηαλ έζνδα απφ εξγαζίεο αληηπξνζψπεπζεο 

50.682,03 επξψ θαη έζνδα λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ 2.398,00 επξψ, έλαληη 38.733,82 επξψ θαη 2.185,95 επξψ 

αληίζηνηρα γηα ην 2016. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε 45.580,49 επξψ γηα ηε 

ρξήζε 2017 έλαληη 121.369,85 επξψ ηε ρξήζε 2016. 

  

Δπελδύζεηο 
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Πηελ παξνχζα ρξήζε ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο αθίλεηα, θαζψο θαη 

δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα θαη ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Δπίζεο ε Δηαηξεία δελ είρε ππνθαηαζηήκαηα.  Θαηά 

ηε ρξήζε 2017 δελ έγηλαλ αγνξέο παγίνπ εμνπιηζκνχ. 

  

Πξνβιεπόκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο 

  

Γηα ην 2018 απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθέο. Πην ηκήκα ησλ λαπηηιηαθψλ 

εξγαζηψλ ε εηαηξεία αληηπξνζσπεχεη έλα λέν νίθν κεηαθνξψλ πνπ έρεη αληηθείκελν κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ 

κεηαθνξά μπιείαο κε container. Δπεηδή νη κεηαθνξέο έρνπλ ζηξαθεί θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζε απηή ηε 

κνξθή κεηαθνξψλ, αλακέλεηαη λα ππάξμεη αχμεζε εζφδσλ γηα ηελ Δηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Πην 

ηνκέα ησλ αληηπξνζσπεηψλ ππάξρεη κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ απφ ηνπο Νίθνπο παξαγσγήο 

μπιείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπκε. Νη παξαγγειίεο ραξηνπνιηνχ θαη ραξηφκαδαο είραλ αχμεζε ην 2017 θαη νη 

πξννπηηθέο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ είλαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ. Όπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ δελ επαξθεί γηα λα 

πεξάζεη ε εηαηξεία ζε ζεηηθφ έδαθνο. Δθηφο ησλ άιισλ θπξίσο απαηηείηαη αχμεζε ησλ εζφδσλ γηα ηελ νπνία 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα θαηαβάιεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο.   

 

εκαληηθά Γεγνλόηα 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ 2018 έσο ζήκεξα πνπ ππνβάιιεηαη ε παξνχζα 

Έθζεζε πέξαλ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, δελ έιαβαλ ρψξα άιια ζεκαληηθά, γηα ηελ πνξεία ηεο 

Δηαηξείαο γεγνλφηα. 

  

Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

  

Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

  

Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν αθνχ δελ έρεη θαζφινπ δαλεηαθέο ζρέζεηο κε Ρξάπεδεο. 

  

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

  

Ν πηζησηηθφο ηεο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη εηζπξάμεηο ηεο γίλνληαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ 

θνξηίσλ ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ νίθσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη φινη θαιχπηνληαη κε 

εγγπήζεηο απφ ηηο Ρξάπεδεο ηνπο. Δπίζεο νη νθεηιφκελνη λαχινη πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη ε Δηαηξεία γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο αληηπξνζσπεπφκελεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο αθνξνχλ νθεηιή ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο 

«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ» πνζνχ 87.706,41 επξψ. 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
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Ρέινο δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν γηαηί δελ έρεη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα 

λνκίζκαηα. 

  

Όιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 

 

Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2017 είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1/10 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. λ. 

2190/20. 

Ξξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία αθελφο κελ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπε ιεηηνπξγία ηεο αθεηέξνπ δε 

λα  απνηξέςεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. λ. 2190/20 , πξνηίζεηαη λα  ιάβεη ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε θεθαιαηαθή ελίζρπζε  απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία.  

 

  

Πεηξαηάο, 27 Απξηιίνπ 2018 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο 

 

 
Ζ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ απνηειείηαη απφ 

ζειίδεο (3) είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 30/04/2018. 

Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018 

 

 
 

 

  ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΦΛΩΡΟΤ 

  Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

  Α.Κ. ΠΝΔΙ 15061 

 
 

 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο A.E. 
Μέινο ηεο Crowe Horwath International 
Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα 
Α.Μ. ΟΔΛ 125 
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Υξήζεσο 2017 

 
 

 
 

 
 

ύκθσλα  
κε Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
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Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

 

 

 

ΗΜ. 31.12.2017 31.12.2016 

 

 

  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  

  Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ  

  Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 6.939,14 7.713,74 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.10 1.724,73 1.404,28 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 1.601,80 1.601,80 

  
10.265,67 10.719,82 

    Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.3 88.437,20 120.177,25 

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.3 15.322,65 25.642,87 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.4 9.302,71 46.273,55 

  
113.062,56 192.093,67 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
 

123.328,23 202.813,49 

    

    ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά 
   Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.5 92.790,00 92.790,00 

Απνζεκαηηθά 6.6 178.054,35 178.054,35 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν 
 

-380.886,18 -333.901,30 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

-110.041,83 -63.056,95 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 6.7 5.947,00 4.842,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 6.8 500,00 500,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
 

6.447,00 5.342,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.9 218.017,72 216.035,99 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.9 522,91 629,63 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.9 8.382,43 43.862,82 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
 

226.923,06 260.528,44 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 
 

233.370,06 265.870,44 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

123.328,23 202.813,49 
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ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

 
εκ 31.12.2017 31.12.2016 

    Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 6.11 53.080,03 40.919,77 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 6.12 -25.282,98 -38.232,71 

Μηθηά Κέξδε 
 

27.797,05 2.687,06 

Άιια Έζνδα 6.13 0,00 0,00 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 6.15 -44.493,54 -60.357,45 

Έμνδα Γηαζέζεσο 6.16 -29.423,06 -64.266,18 

Άιια Έμνδα / έζνδα 6.14 -235,54 465,87 
Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη 
επελδπηηθώλ απνη/ησλ 

 
-46.355,09 -121.470,70 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 6.17 0,81 6,17 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 6.17 -991,05 -835,85 

Κέξδε πξν θόξσλ 
 

-47.345,33 -122.300,38 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.18 332,05 -6.179,61 

Κέξδε κεηά από θόξνπο 
 

-47.013,28 -128.479,99 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα 
   ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα  
   Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ 

 
40,00 -648,00 παξνρψλ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

 
-11,60 187,92 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 
από θόξνπο  

 
28,40 -460,08 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ 
 

-46.984,88 -128.940,07 

    

    Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά 
κεηνρή  

 
-0,46 -1,25 

    Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, επελδπηηθώλ 
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

 
-45.580,49 -121.369,85 
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ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

 
 
 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

ύλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2017 92.790,00 105.000,00 73.054,35 -333.901,30 -63.056,95 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 -46.984,88 -46.984,88 

Τπόινηπα 31.12.2017 92.790,00 105.000,00 73.054,35 -380.886,18 -110.041,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην 
Λνηπά 

απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 

ύλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2016 155.790,00 0,00 73.054,35 -312.961,23 -84.116,88 

Αχμεζε / κείσζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ  

-63.000,00 105.000,00 0,00 108.000,00 150.000,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 -128.940,07 -128.940,07 

Τπόινηπα 31.12.2016 92.790,00 105.000,00 73.054,35 -333.901,30 -63.056,95 
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IV.KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 
 

 

1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2016 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  Θέξδε πξν θφξσλ  -47.345,33 -122.300,38 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
  Απνζβέζεηο  774,60 100,85 

Ξξνβιέςεηο  1.145,00 -21.309,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -0,81 -6,17 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 991,05 835,85 
Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ 
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο: 

  Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  0,00 0,00 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  42.060,27 -7.859,91 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -33.605,38 -8.488,25 

Μείνλ: 
  Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -991,05 -835,85 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 0,00 0,00 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α)  -36.971,65 -159.862,86 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 

ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 -7516,2 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ  

  Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 0,81 6,17 

Κεξίζκαηα 0 0 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β)  0,81 -7.510,03 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην 

άξηην 0,00 150.000,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ. Κηζζψζεηο  0,00 0,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ)  0,00 150.000,00 
Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλαµα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) -36.970,84 -17.372,89 
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο 
πεξηόδνπ  46.273,55 63.646,44 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 9.302,71 46.273,55 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία «ELSCAN-ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.»  είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα κε Α.Κ.Α.Δ. 

7504/06/Β/86/1384. Έρεη έδξα ην Γήκν Ξεηξαηά. Ηδξχζεθε ην 1985 (ΦΔΘ 1980/5.6.1985) κε ηελ επσλπκία «ELSCAN-

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.».   

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αληηπξνζσπείαο θαη εηζαγσγήο μπιείαο θαη λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2017, 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 27/04/2018. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ αθφινπζε ζχλζεζε : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Γ.Π. 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο  

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Κέινο 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  Κέινο 

 

Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2017 είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ζπληξέρνπλ νη πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. λ. 2190/20. 

Ξξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία αθελφο κελ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπε ιεηηνπξγία ηεο αθεηέξνπ δε λα  

απνηξέςεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. λ. 2190/20 , πξνηίζεηαη λα  ιάβεη ζηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε θεθαιαηαθή ελίζρπζε  απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία.  

 

2.   ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε 

ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

2.2. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα 

νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα 

δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 
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πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζεσξνχληαη σο έλαο ηνκέαο. 

 

2.3. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.4. Δλζώκαηα πάγηα 

Ρα πάγηα ζηνηρεία (εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην 

αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο  ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 5% 

Κεραλήκαηα 15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 15-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 30% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 15-20% 

 

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαζνξίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο.   

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο  δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία 

ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

2.5. Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο 

ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε 
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θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 

απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζεσξείηαη κεδέλ. 

2.6. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα 

αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη 

ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ 

απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

2.7. Απνζέκαηα 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα, ε εηαηξεία είλαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2.8. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία, 

αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε 

βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λαχινπο πνπ εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

αληηπξνζσπεπφκελσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ.  

2.9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

2.10. Μεηνρηθό θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο δηαθνξάο ππέξ 

ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.  

2.11. Απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κε ηελ θαη’ 

έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη λα θηάζεη ην 

χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε ηεο 

εηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 

Ρα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη νπνίεο,. 

είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. 
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2.12. Γαλεηζκόο 

Γελ ππάξρνπλ δάλεηα 

2.13. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

(α) Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θνξνινγηθνχο 

λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.  

(β)  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ 

αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.14. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ αθππεξέηεζε παξά κφλν 

ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη κε 

αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη νη αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο ζην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί. 

2.15. Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ 

ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ αληίζηνηρα. 

2.16. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο, 

εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά 

απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Παξνρή ππεξεζηώλ 
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Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα από δηθαηώκαηα 

Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

(ε) Μεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ εγθξίλνληαη απφ 

ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα ρνξεγεί. 

2.17. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.18. Μηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο 

θαη ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Η εηαηξεία σο εθκηζζσηήο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Ρα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη 

σο  απαηηήζεηο, κε πνζφλ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε.  Ρα ζρεηηθά έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κία ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο 

επέλδπζεο ηνπ νκίινπ. 

Η εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη  

σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθ’ φζνλ 

είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή 

θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 

3.  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζή ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο . 

(α) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ (άλσ 

ηνπ 82%) γίλεηαη ζε επξψ. 
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(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη θπξίσο ζε νίθνπο θαη 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ εηαηξεία έρεη σο βαζηθφ πειάηε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 

Α.Δ.», ζπλεπψο πεξηνξίδεη ηηο επηζθάιεηέο ηεο απφ ηε κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε 

δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε εηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

(δ) Κίλδπλνο κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νχηε θαη βξαρππξφζεζκα ή 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα. 

 

4.  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θεθαιαηαθήο δνκήο κε ηε κεηξηθή «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ.» λα θαηέρεη ην 99,94% ησλ κεηνρψλ. Πε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη ζηα θεθάιαηα ηεο κεηξηθήο, ζηελ νπνία θαη απεπζχλεηαη αλ ρξεηαζηεί, γηα πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

β) Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε 

ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

- Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

- Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

- Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Ραθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην 

χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

- Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Ρνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ 

έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ 

θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο 

ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε 
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πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα 

απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

γ) Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα 

ίδηα θεθάιαηα. 

 

5.  ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο 

γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 

 

5α. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

 

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2017 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο” 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ 

εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2017. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

. 

ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”  

Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο 

θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2017. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία )   

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Πηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην Ππκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ρν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 θαη φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9.Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε 

βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε 

ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία  βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9, 

θαζψο  ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο. 

 Ρν ΓΞΣΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Λνεκβξίνπ 2016. 

ΔΠΧΑ 15 «Έζοδα από ζυμβάζεις με πελάηες» 

Πηηο 28 Καΐνπ 2014 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ 

αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ 

εθδφζεθαλ ζηηο 11 Πεπηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. 

Ρν ΓΞΣΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΙΞ 18, ΓΙΞ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΞΣΑ 13, ΔΓΓΞΣΑ 15, ΔΓΓΞΣΑ 18 θαη ΚΔΓ 31. 

Ρν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 

ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ 

ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ . Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη 

επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). 

Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 15 πηνζεηήζεθε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Πεπηεκβξίνπ 2016. 

Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 15, θαζψο  ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνηχπνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» 

Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΞΣΑ 15. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 15 δελ 

κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Ξξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ 

αξρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία 

ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο 
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πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο . Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31ε Νθησβξίνπ 2017. 

ΓΞΣΑ 4 (Ρξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΞΣΑ 9 κε ην ΓΞΣΑ 4».  

Ρν Ππκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Πεπηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΞΣΑ 4 ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΞΣΑ 9), πξηλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην ζπκβνχιην  ΓΞΣΑ 4. Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: 

επηθάιπςε θαη  αλαβνιή. Ρν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα ή ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ην ΓΞΣΑ 9 

εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

• παξέρεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο αζθάιεηεο, κηα 

πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΞΣΑ 9 κέρξη ην 2021. Νη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΙΞ 39 γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 3ε Λνεκβξίνπ 2017. 

ΓΞΣΑ 16 «Κηζζψζεηο»  

Πηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 17. Πθνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη   πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε 

ζεκαληηθήο αμίαο. Πρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΞΣΑ 16 ελζσκαηψλεη 

νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ 

ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν 

ζχκβαζεο. Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31ε Νθησβξίνπ 2017. 

Πξόηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξόηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

ΓΞΣΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα»  

Πηηο 18 Καΐνπ 2017 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν πξφηππν ΓΞΣΑ 4.  

To ΓΞΣΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη 

παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

Ρν ΓΞΣΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο αιιά ζηελ 

ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε: 

 ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε 

επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,  

 πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζπκβάζεσλ θαη  
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 εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθδνζε ησλ 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2021 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 10  (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο 

ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» - Ξψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη 

ηεο Ππγγελνχο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ 

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 11 Πεπηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη νιφθιεξν ην 

θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε είηε αθνξνχλ ζε κηα ζπγαηξηθή ή 

φρη. Έλα  κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ 

ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  αθνξνχλ ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 2 Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (Ρξνπνπνίεζε) “Ραμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγψλ 

πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ 

κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. 

Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δτήσιες Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,  έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Γ.Ξ.Σ.Α. 1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Ξ.Σ.Α.» πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην Ξξνζάξηεκα 

Δ ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

Γ.Ξ.Σ.Α. 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνηχπνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

, ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο  πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο 

ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ωο θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα 

δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο». 

ΓΙΞ 28 «Δπηκέηξεζε Ππγγελψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Θνηλνπξαμηψλ ζηελ εχινγε αμία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε θνηλνπξαμίεο πνπ θαηέρεηαη απφ 

κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε 

ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

ΓΙΞ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Κεηαθνξέο Δπελδπηηθψλ αθηλήησλ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 40 πνπ εμέδσζε ην Ππκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ όηη κηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Κηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ 

νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Κηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε 

ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΞΣΑ 22 Γηεξκελεία «Ππλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη Ξξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή ηελ 

πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. Ππγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φηαλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. Πχκθσλα κε ηε δηεξκελεία, ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ 

πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο 

πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΞΣΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο» 

Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή δεκία), ηηο θνξνινγηθέο 

βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12. Πε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

• εάλ νη θνξνινγηθέο ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ ηελ παξαδνρή φηη νη έιεγρνη 

ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ: 

 • ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκίαο), ησλ 

θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο θαη  

 • ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη πεξηζηάζεηο 
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Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ, Θχθινο 2015-2017 

Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ 2015-2017, εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ηνλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017,  έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

ΓΞΣΞ 3 Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΞΣΑ 11 Θνηλέο Ππκθσλίεο  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ 

απνηεινχζε θνηλή επηρείξεζή ηεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε απνηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο 

ζηελ επηρείξεζε απηή.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη, αιιά δελ έρεη απφ θνηλνχ ηνλ έιεγρν 

κηαο θνηλήο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνθηήζεη απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ θνηλή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηά 

απνηειεί επηρείξεζε φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΑ 3. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ζπκθέξνληα ζηελ θνηλή επηρείξεζε πνπ 

θαηείρε πξνεγνπκέλσο δελ απνηηκψληαη εθ λένπ. 

ΓΙΞ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο 

Ρν Ππκβνχιην ηξνπνπνηψληαο ην ΓΙΞ 12 δηεπθξίληζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαηαρσξίδεη φιεο ηηο 

θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ ε νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα.  

ΓΙΞ 23 Θφζηνο δαλεηζκνχ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ ν δαλεηζκφο πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  

παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ή 

πψιεζε ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ δαλεηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ 

δαλεηζκνχ θαηά  ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο. 

ΓΠΥΑ 9  (Σξνπνπνίεζε) « Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Υαξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο κε αξλεηηθή 

απνδεκίσζε» 

Ρν Ππκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Νθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΞΣΑ 9 ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ραξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα ζχκβαζε είηε λα εμνθιήζεη είηε λα εηζπξάμεη απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ 

ηεο ζχκβαζεο, λα κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο . 

ΓΛΠ 28  (Σξνπνπνίεζε) «Μαθξνπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο» 
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Ρν Ππκβνχιην, ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2017, εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Κε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε, ην Ππκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ε εμαίξεζε ζην ΓΞΣΑ 9 ηζρχεη 

κφλν γηα ζπκκεηνρέο πνπ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νληφηεηεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ ην ΓΞΣΑ 9 ζηα άιια ζπκθέξνληα ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ζηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηα νπνία, ζηελ νπζία, 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε απηέο ηηο ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο . 

 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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6.  ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

6.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

  
Κτίρια κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ Μεταφορικά μζςα 

Έπιπλα λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ Σφνολο 

Αξία κτιςεωσ         

Κατά τθν 01  Ιανουαρίου 2017 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Προςκικεσ  2017 0,00  0,00   0,00 0,00 

Κατά τθν 31/12/2017 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ         

Κατά τθν 01  Ιανουαρίου 2017 20.620,92 8.779,23 137.818,19 167.218,34 

Αποςβζςεισ  2017 0,00   751,57 23,03 774,60 

Κατά τθν 31/12/2017 20.620,92 9.530,80 137.841,22 167.992,94 

Αναπόςβεςτθ αξία         

Κατά τθν 31/12/2017 0,57 6.764,64 173,93 6.939,14 

Κατά τθν 31/12/2016 0,57 7.516,21 196,96 7.713,74 

 

 

Κτίρια κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ Μεταφορικά μζςα 

Έπιπλα λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ Σφνολο 

Αξία κτιςεωσ         

Κατά τθν 01  Ιανουαρίου 2016 20.621,49 8.779,24 138.015,15 167.415,88 

Προςκικεσ  2016 0,00   7.516,20 0,00   7.516,20 

Κατά τθν 31/12/2016 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ       
 Κατά τθν 01  Ιανουαρίου 2016 20.620,92 8.779,23 137.717,34 167.117,49 

Αποςβζςεισ  2016 0,00   0,00   100,85 100,85 

Κατά τθν 31/12/2016 20.620,92 8.779,23 137.818,19 167.218,34 

Αναπόςβεςτθ αξία       
 Κατά τθν 31/12/2016 0,57 7.516,21 196,96 7.713,74 

Κατά τθν 31/12/2015 0,57 0,01 297,81 298,39 
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6.2. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αθνξνχλ εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 31.12.2017 31.12.2016 
Δγγχεζε ελνηθίνπ 500,00 500,00 

Δγγχεζε ΓΔΖ 505 505 

Δγγχεζε ΝΡΔ 596,8 596,8 

ύλνιν 1.601,80 1.601,80 

 

 

6.3. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Ξειάηεο 231,13 231,13 

Λαπισηέο 88.206,07 119.946,12 

Πειάηεο 88.437,20 120.177,25 

Σξεψζηεο δηάθνξνη 21,67 2.026,08 

Διιεληθφ Γεκφζην 10.284,86 13.384,09 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 0,00 101,89 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 5.016,12 1.356,60 

Ξξνκήζεηεο ρξήζεσο εηζπξαθηέεο 0,00 8.774,21 

Λνηπέο απαηηήζεηο 15.322,65 25.642,87 

ύλνιν 103.759,85 145.820,12 

 

 

6.4. Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

Ρακείν 974,27 381,26 

Θαηαζέζεηο φςεσο 8.328,44 45.892,29 

ύλνιν 9.302,71 46.273,55 

 
 
6.5. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 92.790,00 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 103.100 κεηνρέο νλνκαζηηθήο 

αμίαο 0,90 επξψ εθάζηεο, νη νπνίεο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Νη κεηνρέο ηεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη βαζηθφο κέηνρνο είλαη ε ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ ε νπνία θαηέρεη 103.000 

κεηνρέο.  

 
6.6. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  
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 31.12.2017 31.12.2016 

πέξ ην άξηην 105.000,00 105.000,00 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 72.367,55 72.367,55 

Απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη΄εηδηθφ ηξφπν 686,80 686,80 

ύλνιν 178.054,35 178.054,35 

 

 

6.7. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Υποχρεώςεισ ιςολογιςμοφ για : 
  Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 5.947,00 4.842,00 

Σφνολο 5.947,00 4.842,00 

   Χρεώςεισ ςτα αποτελζςματα  
  Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 1.145,00 -21.309,00 

Σφνολο 1.145,00 -21.309,00 

   Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ (Λοιπά ςυνολικά ζςοδα) 
  Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ -40,00 648,00 

Σφνολο -40,00 648,00 

   Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτον ιςολογιςμό είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Παροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεώςεων 5.947,00 4.842,00 

Υποχρζωςθ ςτον ιςολογιςμό 5.947,00 4.842,00 

 

Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 1.072,00 391,00 

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 73,00 518,00 

Άλλο ζξοδο (ζςοδο) 0,00 0,00 

Παροχζσ που πλθρώκθκαν από τον εργοδότθ 0,00 -58.624,00 

Κόςτοσ τερματιςμοφ 0,00 36.406,00 

Σφνολο περιλαμβανομζνο ςτισ παροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ 1.145,00 -21.309,00 

   Η ςυνολικι χρζωςθ ζχει κατανεμθκεί ωσ εξισ: 
  

   Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 
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Κόςτοσ Πωλθκζντων 0,00 0,00 

Έξοδα διάκεςθσ 0,00 0,00 

Έξοδα διοίκθςθσ 1.145,00 -21.309,00 

 
1.145,00 -21.309,00 

   Μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό: 
  Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Yπόλοιπο ζναρξθσ 4.842,00 25.503,00 

Σφνολο χρζωςθσ ςτα αποτελζςματα 1.145,00 -21.309,00 

 
5.987,00 4.194,00 

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ από αλλαγζσ ςε 
οικονομικζσ παραδοχζσ -40,00 648,00 

 
-40,00 648,00 

Υπόλοιπο τζλουσ 5.947,00 4.842,00 

 

 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για λογιςτικοφσ ςκοποφσ είναι οι 
εξισ: 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

    Προεξοφλθτικό επιτόκιο 1,50% 
 

1,50% 

Πλθκωριςμόσ 1% 
 

1% 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκών 1% 
 

1% 

Διάρκεια υποχρεώςεων 22,50 
 

24,61 
 

 

6.8. Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 500,00 500,00 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ηαθηνπνηεζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010. Νη ρξήζεηο 2011-2013 έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ 

Νξθσηφ Διεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ λ 2238/1994. Νη ρξήζεηο 2014 έσο θαη 

2017 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο, θαζφζνλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 65α ηνπ λ.4174/2013 

εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ νη εηαηξείεο κε αθαζάξηζηα έζνδα κηθξφηεξα 

ησλ 150.000 επξψ εηεζίσο. Δθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη φηη δελ πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν γηα ηηο  ρξήζεηο   2014-2017. 

  



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 31 

 

6.9. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο  ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
31.12.2017 31.12.2016 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  218.017,72 216.035,99 

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 522,91 629,63 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 2.431,57 2.464,76 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 5.950,86 41.398,06 

ύλνιν 226.923,06 260.528,44 

 

 

 

6.10. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2016 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. 1.724,73 1.404,28 

 
1.724,73 1.404,28 

 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31.12.2017 31.12.2016 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 1.724,73 1.404,28 

ύλνιν 1.724,73 1.404,28 

 

 

6.11. Πσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Ξαξνρή λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ 0,00 2.185,95 
Ξαξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ εξγαζηψλ 53.080,03 38.733,82 

Πχλνιν 53.080,03 40.919,77 

 
 

6.12. Κόζηνο πσιήζεσλ 

 

 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 25.282,98 38.232,71 
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6.13. Άιια έζνδα 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Δπηδνηήζεηο  0,00 0,00 

 
6.14. Άιια έζνδα / έμνδα 

 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 0,01 0,00 
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 0,00 0,00 

Έθηαθηα θέξδε 

 
0,00 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 235,53 78,80 
Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 0,00 -544,67 

ύλνιν 235,54 -465,87 

 
6.15. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 21.099,70 52.133,35 
Ακνηβέο ηξίησλ 7.076,00 8.576,00 
Ξαξνρέο ηξίησλ 9.188,60 12.967,21 
Φφξνη – ηέιε 3.247,74 3.910,71 

Γηάθνξα έμνδα 2.722,68 2.739,75 
Απνζβέζεηο παγίσλ 13,82 43,43 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ/θνπ 1.145,00 -20.013,00 

ύλνιν 44.493,54 60.357,45 

 

6.16. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 21.099,70 52.133,38 
Ακνηβέο ηξίησλ 0,00 0,00 
Ξαξνρέο ηξίησλ 5.213,60 6.976,88 
Φφξνη – ηέιε 608,72 784,89 
Γηάθνξα έμνδα 2.350,73 4.353,95 

Απνζβέζεηο παγίσλ 150,31 17,08 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ/θνπ 0,00 0,00 

ύλνιν 29.423,06 64.266,18 

 

6.17. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα / έζνδα 

 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 991,05 835,85 
Ξηζησηηθνί ηφθνη -0,81 -6,17 

ύλνιν 990,24 829,68 
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6.18. Φόξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θεξδψλ 0,00 0,00 
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0,00 0,00 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν/έμνδν) 332,05 -6.179,61 

ύλνιν 332,05 -6.179,61 

 

 

6.19. Δξγαδόκελνη ζηελ εηαηξεία  

 31.12.2017 31.12.2016 

Άηνκα 3 3 

 

6.20 . Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο κε 

ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο). 

 31.12.2017 31.12.2016 

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -47.013,28 -128.479,99 
Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 103.100 103.100 
Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή -0,46 -1,25 

 

 

6.21. Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο  είλαη  αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 

6.22. Δλδερόκελα 

Γελ ππάξρνπλ  ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο . 

 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

Ρν πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν αλήιζε ζε πνζφ επξψ 3.476,00 . Ξέξαλ 

απηψλ δελ παξέρνληαη άιιεο ππεξεζίεο. 
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8. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
31.12.2017 31.12.2016 

α) Έζνδα 0,00 0,00 

β) Έμνδα 0,00 0,00 

γ) Απαηηήζεηο 87.706,40 119.446,46 

δ) πνρξεψζεηο 0,00 0,00 
ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 3.000,00 4.500,00 
ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 
δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 

 

 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.  

9. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα 

θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ξεηξαηάο, 27 Απξηιίνπ 2018 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
 

 
 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο 

 
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο      Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 
 

Θενδσξίδεο Ληθφιανο       Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο 
 

Νη αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 33 είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ 

ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 30/04/2018. 

          Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018 

 
 

  ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΦΛΩΡΟΤ 

  Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

  Α.Κ. ΠΝΔΙ 15061 
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