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ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2γ ηνπ Λ. 3556/2007) 

 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ -  ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  : 

1. Αιέμαλδξνο Ξαππάο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.    Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

2. Γεξάξδεο Γεψξγηνο  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο   Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3. Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ  Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

σο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε : 

(α) νη Δηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2018 - 31/12/2018, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα Ινγηζηηθά Ξξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

Ξαζεηηθνχ, ηελ Θαζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηoπ λ.3556/2007. 

(β) ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, 

ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 

6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3556/2007. 

 

Διεπζίλα, 25 Απξηιίνπ 2019 

Νη Βεβαηνχληεο 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο     Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο      Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» 

 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ  Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ 

 

Γλψκε  

 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - 

ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ απηήο (ν Όκηινο) θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηνπο 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 γλψκεο 

 

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 ελφηεηα ηεο 

έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε 

αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ καο, 

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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 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. 
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εκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ  

 

Ρα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ είλαη εθείλα ηα ζέκαηα πνπ, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή καο θξίζε, ήηαλ εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο ζηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεσο. 

Ρα ζέκαηα απηά θαη νη ζρεηηδφκελνη θίλδπλνη νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο αληηκεησπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο ζχλνιν, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο καο επί απηψλ θαη 

δελ εθθέξνπκε μερσξηζηή γλψκε γηα ηα ζέκαηα απηά. 

 
 
 
 

εκαληηθφηεξν ζέκα ειέγρνπ Αληηκεηψπηζε ειεγθηηθνχ ζέκαηνο 

1. Απνηίκεζε αμίαο νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ & 

Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα 

  

Ρελ 31.12.2018 ε αμία ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ, 

θαζψο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Νκίινπ, αλέξρνληαη ζε επξψ 16.844 ρηι πεξίπνπ 

(επξψ 17.429 ρηι. πεξίπνπ θαηά ηελ 31.12.2017) θαη 

ε αληίζηνηρε γηα ηελ εηαηξεία ζε επξψ 15.368 ρηι. 

πεξίπνπ (επξψ 16.393 ρηι. πεξίπνπ θαηά ηελ 

31.12.2017) αληίζηνηρα.  

Ρα ελζψκαηα πάγηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην 

θφζηνο θηήζεσο  θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλεο (εχινγεο αμίεο). Νη 

αλαπξνζαξκνγέο γίλνληαη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο, απφ αλεμάξηεηνπο 

εθηηκεηέο. Νη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ δελ θαιχπηνληαη απφ 

απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ αθίλεηα πνπ 

θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηζζσκάησλ θαη 

θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Ζ ζεκαληηθή αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ γηα ηνλ 

Όκηιν, σο πνζνζηφ (πεξίπνπ 36%) επί ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα νηθφπεδα 

Νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, 

πεξηιάκβαλαλ κεηαμχ άιισλ:  

-Δπηζθνπήζακε ηηο εθζέζεηο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνπο 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

κειεηήζακε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο κεζφδνπο 

εθηίκεζεο. 

-Αμηνιoγήζακε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα 

ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαηά ηελ 

31.12.2018. 

-Αμηνινγήζακε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ 

εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο θάζε αθηλήηνπ ζε ζρέζε 

κε ηηο απνδεθηέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο 

αμίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αθηλήηνπ θαη ειέγμακε ηε 

ζπλέπεηα ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο αλεμάξηεηεο 

εθηηκήζεηο. 

-Αμηνινγήζακε ην εχινγν ησλ παξαδνρψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο κειέηεο εθηηκήζεσλ ησλ 

αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε θαη ειέγμακε ηε 

ζπλέπεηα ησλ παξαδνρψλ απηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

πνπ πηνζεηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο αλεμάξηεηεο 

εθηηκήζεηο. 
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θαη ηα θηίξηα θαη νη Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα, ην 

ζπλερηδφκελν πεξηβάιινλ χθεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ, θαζψο θαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα θαη νη ζεκαληηθέο θξίζεηο πνπ αζθεί 

ε Γηνίθεζε θαη εκπεξηέρνληαη ζηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο θαζηζηνχλ ηελ 

απνηίκεζε απηψλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα 

ηνπ ειέγρνπ. 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 

ηεο εχινγεο αμίαο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 2.5 

(Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), θαη 2.6 

(Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα) ,ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

-Διέγμακε ηελ θαηαιιειφηεηα, πιεξφηεηα θαη 

αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 

κειέηεο εθηηκήζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ 

επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη δελ ζπλέηξεμε αλάγθε 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

-Δπηπιένλ αμηνινγήζακε ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηε ζεκείσζε 

7.1α. (Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) θαη 7.1.β (Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα) ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 
 
 
 

εκαληηθφηεξν ζέκα ειέγρνπ Αληηκεηψπηζε ειεγθηηθνχ ζέκαηνο 

2. Απνηίκεζε απνζεκάησλ  

Ρελ 31.12.2018 ν Όκηινο θαηείρε απνζέκαηα χςνπο 

επξψ 9.884 ρηι., γηα ηα νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί 

απνκείσζε χςνπο επξψ 123 ρηι. (επξψ 8.596 ρηι. 

ηελ 31.12.2017) θαη ε Δηαηξεία  θαηείρε απνζέκαηα 

χςνπο επξψ 6.849 ρηι., γηα ηα νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί απνκείσζε χςνπο επξψ 123 ρηι. (επξψ 

6.160 ρηι. ηελ 31.12.2017). 

  Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή 

κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή 

πψιεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε  πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο εθηηκήζεηο, ζηεξηδφκελε  ζηελ θίλεζε 

ηνπο κέζα ζηελ ρξήζε θαζψο θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Θεσξνχκε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ αθελφο γηαηί 

ηα απνζέκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο 

ηνπο. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ γηα ηα απνζέκαηα θαη ηηο 

εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

Αμηνινγήζακε ην εχινγν ησλ παξαδνρψλ ηεο 

Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

- Ρελ θαηαγξαθή θαη έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

δηθιίδσλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ πνπ έρεη 

ζρεδηάζεη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε 

ηα απνζέκαηα. 

- Την παρακολούθηζη και μελέηη ηης διαδικαζίας 

καηαμέηρηζης ηων αποθεμάηων καθώς και ηη 

διενέργεια θσζικής απογραθής και ηην 

επανακαηαμέηρηζη ζε δείγμα αποθεμάηων ζηοσς 

αποθηκεσηικούς τώροσς ηης εηαιρείας 

- Ρε ζχγθξηζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο 

ησλ απνζεκάησλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ πσιήζεηο, 

κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

- Ρε δηελέξγεηα αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ θίλεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

απνζεκάησλ κε ρακειή εκπνξεπζηκφηεηα (ή 

θίλεζε). 

- Ρελ επηβεβαίσζε, γηα δείγκα απνζεκάησλ, ηνπ 

νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο. 

- Δπηπιένλ αμηνινγήζακε ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηε ζεκείσζε 

7.5 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. 
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αμηνιφγεζε ηεο απνκείσζεο ηνπο , αλαθέξνληαη ζηε 

ζεκείσζε 2.10 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. 

 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Νη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί άιισλ Λνκηθψλ θαη 

Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ”, ζηηο Γειψζεηο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηψλ. 

 

Ζ γλψκε καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη 

δελ εθθξάδνπκε κε ηε γλψκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηψλ. 

 

Πε ζρέζε κε ηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επζχλε καο είλαη λα 

αλαγλψζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδψο 

αζπλεπείο κε ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή 

αιιηψο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη νπζηψδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην 

γεγνλφο απηφ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

 

Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

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 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γλσζηνπνηψληαο 

φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο 

ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ 

Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην 

λα πξνβεί ζ ‟απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ (άξζ. 44 λ.4449/2017) ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
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Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν 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 

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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

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 ηε δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 

 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 ρξήζεσο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο 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 θαη ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο 

αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 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 θαη ν Όκηινο λα παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 
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 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

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

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε 

εχινγε παξνπζίαζε. 

 

 Απνθηνχκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ 

νληνηήησλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ εηαηξηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ξαξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ 

ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, 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. 

 

Δπηπιένλ, δειψλνπκε πξνο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε φηη έρνπκε ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

δενληνινγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο θαη γλσζηνπνηνχκε πξνο απηνχο φιεο ηηο ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ κπνξεί εχινγα 

λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία καο θαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

Απφ ηα ζέκαηα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, θαζνξίδνπκε ηα ζέκαηα εθείλα πνπ 

ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο 

ρξήζεσο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ.  

 

 

 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ 

 

1. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

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

Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, θαη‟ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4336/2015 (κέξνο Β), ζεκεηψλνπκε φηη: 

 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία 

παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

 

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

λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ‟ θαη δ‟) ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ 
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θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ 

έιεμε ηελ 31/12/2018. 

 

γ) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ  έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 

Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ. 

 

2. πκπιεξσκαηηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Ζ γλψκε καο επί ησλ ζπλεκκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπήο κε ηε 

Ππκπιεξσκαηηθή Έθζεζή καο πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

 

3. Παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

Γελ παξείρακε ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 ή ινηπέο επηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο.  

 

 

4. Γηνξηζκφο Διεγθηή 

 

Γηνξηζηήθακε γηα πξψηε θνξά σο Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ απφ 27/06/2006 απφθαζε ηεο 

εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Έθηνηε ν δηνξηζκφο καο έρεη αδηαιείπησο αλαλεσζεί γηα κηα 

ζπλνιηθή πεξίνδν έλδεθα εηψλ κε βάζε ηηο θαη‟ έηνο ιακβαλφκελεο απνθάζεηο ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ. 

 

 

 

 

Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2019 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΦΛΩΡΟΤ 

Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

Α.Κ. ΠΝΔΙ 15061 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2018 

 

 12 

 

 
ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ 61ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ 

ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1 – 31/12/2018 

 

Θπξίεο θαη 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 2018. Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 107, παξάγξαθνο 3, ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3556/2007, θαζψο θαη ησλ θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ ηδίνπ Λφκνπ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 
Δπηδφζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα Αλαζθφπεζε Πεπξαγκέλσλ 

 

 
 

Πηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ε ζπλνιηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζίαζε αχμεζε, ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ φγθν, ζε ζχγθξηζε κε ην 2017.     

 
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζηα 27,5 εθαηνκκχξηα παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 

2017 θαηά 2,32 εθαηνκκχξηα επξψ ή πνζνζηφ 9,2%. Νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ έθιεηζαλ ζηα 30,1 εθαηνκκχξηα 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 8,2% ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Γηα ην 2019 αλακέλνπκε ζηαζεξνπνίεζε θα 

κηθξή αχμεζε ησλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ  

 

Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ, δηακνξθψζεθαλ ζε 2,040 

εθαηνκκχξηα γηα ηελ Δηαηξεία θαη 1,985 εθαηνκκχξηα γηα ηνλ φκηιν, έλαληη 1,961 εθαηνκκχξηα  θαη 2,001 

εθαηνκκχξηα αληίζηνηρα γηα ην 2017. Ρν 2018  έρνπλ γηα πξψηε ρξνληά  εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ9, θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο επηβάξπλε ηελ θαζαξή ζέζε θαηά 1,5 εθαηνκκχξηα 

επξψ, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά  428 ρηιηάδεο επξψ. Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζηελ 

«εχινγε αμία», επεξέαζε αξλεηηθά κε πνζφ 756 ρηιηάδεο επξψ ηελ θαζαξή ζέζε θαη κε πνζφ 158 ρηιηάδεο επξψ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

  Ρν ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο,  αλέξρεηαη  ζηηο 31/12/2018 ζην πνζφλ ησλ 31,32 εθ. 

έλαληη 30,85 εθ. ην 2017. Ζ ζρέζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε  ζην 1,14 ην 

2018 έλαληη 1,23 ην 2017.  

 

 

εκαληηθά Γεγνλφηα 
 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2018 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ 

Δηαηξεία. 
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Πξνβιεπφκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο 

 
Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2018 ππήξμε ζεηηθή εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. Νη 

πξνβιέςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε φηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ επαιεζεπηήθαλ. Γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο πξηλ απφ θφξνπο ήηαλ 

ζεηηθφ. Πην πξψην ηξίκελνπ ηνπ έηνπο παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ.  Νη 

πξννπηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο κε ηνλ νπνίν ν θιάδνο έρεη έκκεζεο επηπηψζεηο, 

θαηαγξάθνληαη πνιχ ζεηηθέο γηα ην 2019. Ζ δηνίθεζε έρεη εμαζθαιίζεη ζπκβάζεηο κε ηνπο βαζηθνχο ηεο πξνκεζεπηέο 

γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλακελφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο. Γηα ην 2019 αλακέλεηαη κηθξή αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. 

  

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ (“ΔΓΜΑ”)  
 

Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί Δλαιιαθηηθνχο Γείθηεο Κέηξεζεο Απφδνζεο («ΔΓΚΑ”) ζηα πιαίζηα ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ. Απηνί νη ΔΓΚΑ εμππεξεηνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο . Νη 

ελαιιαθηηθνί δείθηεο (ΔΓΚΑ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνχλ απηά. 

 

«Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ»:  

 

Ν Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο «EBITDA Νκίινπ» σο ηα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζαξκνζκέλα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα, γηα ζπλνιηθέο απνζβέζεηο (ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαη εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο εηδηθψλ θνλδπιίσλ φπσο: α) ηελ απνκείσζε ππεξαμίαο θαη β) 

ηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ζπγαηξηθήο  ηεο. 
 

 

 
Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

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

Θέξδε / Εεκίεο  πξν θφξσλ -216.734,44 -59.147,25 90.758,71 92.579,19 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 546.706,38 540.080,99 373.643,23 413.274,97 

Εεκία απνκείσζεο ππεξαμίαο 
 

   

Θέξδε απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο 
    Σξεκαηννηθνλνκηθά απνη/ηα 1.655.618,33 1.520.833,85 1.575.619,72 1.455.198,49 

EBITDA 1.985.590,27 2.001.767,59 2.040.021,66 1.961.052,65 

 
 
 
 
 

 «ρέζε Καζαξνχ ρξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Ν Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο απηφ σο ηηο ζπλνιηθέο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα), αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδχλακσλ σο πνζνζηφ ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηνπ. Ν δείθηεο απηφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ 

λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα κφριεπζεο.   
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Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

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

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 15.036.337,44 15.322.674,45 14.768.919,11 15.144.760,44 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 17.345.673,52 16.286.988,53 16.546.673,97 15.706.237,85 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 836.608,36 1.017.319,04 701.133,00 773.111,90 

Θαζαξφ ρξένο 31.545.402,60 30.592.343,94 30.614.460,08 30.077.886,39 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 9.651.345,55 11.868.815,56 13.029.548,47 14.830.156,02 

Πρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα 3,27 2,58 2,35 2,03 

 

 

«Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ε θεξεγγπφηεηαο ηνπ νκίινπ». Ν δείθηεο απηφο αθνξά ην πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ απφ ηα Ίδηα θεθάιαηα θαη πξνθχπηεη σο εμήο: 

 
Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

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

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 9.651.345,55 11.868.815,56 13.029.548,47 14.830.156,02 

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ 46.491.133,42 49.628.827,27 49.001.034,24 50.901.463,92 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 836.608,36 1.017.319,04 701.133,00 773.111,90 

 
45.654.525,06 48.611.508,23 48.299.901,24 50.128.352,02 

Πρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ 
ρσξίο κεηξεηά θαη ηζνδχλακα 21,14% 24,42% 26,98% 29,58% 

 

 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

  

Ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πξνο δηαρείξηζε.  

Ζ θηινζνθία ηεο  Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο. Ζ Δηαηξεία 

είλαη ζπκκνξθσκέλε κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Πηφρνο είλαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη ε κείσζε ησλ απνβιήησλ.  

 

ΔΡΓΑΙΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  

Α. ΠΡΟΔΛΚΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Πηνπο ζθνπνχο ηνπ Νκίινπ είλαη ε επηινγή αηφκσλ κε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα θαη δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο. Ζ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε φιεο ηηο πξφζθνξεο ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά (αγγειίεο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, αλαδήηεζε ζπζηάζεσλ απφ έκπηζηεο θαη έγθπξεο πεγέο θηι). 

  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ρνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, ε Γηνίθεζε κε ηελ βνήζεηα ησλ άκεζσλ πξντζηάκελσλ ησλ εξγαδνκέλσλ αμηνινγεί ηελ 

απφδνζή ηνπο κε βάζε ηα ηηζέκελα θξηηήξηα γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. 
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Γ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΔ 

Πηελ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε έκςπρν δπλακηθφ θαηά πξνηεξαηφηεηα κε πξναγσγή απφ ην 

ήδε ππάξρνλ, κε βάζε ην πφξηζκα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, σο έλδεημε επηβξάβεπζεο ηεο απφδνζεο ζηελ 

πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο. 

 

ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΥΡΗΗ 2018 ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΤΣΩΝ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο θαη ηεο 

ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο. 

 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη  ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο 

κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο 

επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο. 

 

Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ 

νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ 

Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ηξαπεδψλ. 
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ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

Δηζαγσγηθά 

Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρζεθε θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3873/2010 θαη  ηεο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 θαη απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ελφηεηεο:  

 
Α. Γήισζε Ππκκφξθσζεο κε Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Β. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Δπηηξνπέο  

Γ. Γεληθή Ππλέιεπζε θαη Γηθαηψκαηα ησλ Κεηφρσλ  

Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο  

Δ. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

ΠΡ. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο 

Ε. Έθζεζε ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 

 

Α. Γήισζε πκκφξθσζεο κε Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Ωο αλψλπκε εηαηξία εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε Δηαηξία αθνινπζεί ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηδίσο ηνπο λ. 3016/2002, 4449/2017 θαη 3884/2010 θαζψο θαη ηνπο λ. 3556/2007, 3340/2005, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία έρεη απνθαζίζεη λα εθαξκφδεη θαη‟ αξρήλ θαη ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Θψδηθα 

πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ (ν «Θψδηθαο») γηα ηηο κηθξέο εηαηξίεο, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ 

ηζηφηνπν: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIK0 JAN2011.pdf 

Ζ Δηαηξία πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θψδηθα δελ έρεη πηνζεηήζεη άιιεο πξαθηηθέο.  

Νη εθαξκνδφκελεο αξρέο θαη πξαθηηθέο απφ ηελ Δηαηξία απνηππψλνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ, ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ 

Ιεηηνπξγίαο, θαη, εθφζνλ θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη ζθφπηκν ζε άιινπο θαλνληζκνχο ή πνιηηηθέο ηεο Δηαηξίαο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο: www.interwood.gr 

 

Β. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Δπηηξνπέο  

 
Η. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Πχλζεζε – Θεηεία) 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο έληεθα (11) κέιε. Ρα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία θαη θαζνξίδεη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο εθαξκνδφκελεο λνκνζεζίαο, ηδίσο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη, ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ 

θαη πνηα απφ απηά ζα είλαη Αλεμάξηεηα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη ηα Δθηειεζηηθά θαη Κε Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ.  

 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία ε νπνία δχλαηαη θαη‟ εμαίξεζε λα παξαηαζεί κέρξη 

ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. Ζ επαλεθινγή ηνπο επηηξέπεηαη. 

 
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED%20TELIK0%20JAN2011.pdf
http://www.xxxxx.gr/
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Γηεπζχλνληεο Ππκβνχινπο θαζψο απφ ηα κέιε ηνπ ή θαη απφ ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο Γεληθφ Γηεπζπληή θαη λα νξίδεη 

ηαπηφρξνλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο, ηπρφλ, αλαπιεξσηέο ηνπο.  

 

Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη 

ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηφο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ 

κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ θαη ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία. 

 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή απσιέζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ελαπνκείλαληα κέιε, δχλαηαη λα 

εθιέμεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

 

ΗΗ. Ρξέρνλ ΓΠ θαη δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ 

 

Κε ηελ απφ 26.10.2017 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο εμειέγε νθηακειέο Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην. Ζ ηξέρνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε αθφινπζε: 

 

Ολ/κν Ιδηφηεηα 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο Ξξφεδξνο κε Δθηειεζηηθφ κέινο  

Γεξάξδε Πνθία Αληηπξφεδξνο κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Γεξάξδεο Γεψξγηνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο Πχκβνπινο  Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Θενδσξίδεο Ληθφιανο Πχκβνπινο κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ρξνθνχδεο Κηραήι Πχκβνπινο κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο Αλεμάξηεην - κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Πηγάιαο Κηραήι Αλεμάξηεην - κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

 

Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ηξέρνπζεο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο, είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.interwood.gr 

 

III. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηε δηαξθή επηδίσμε ηελ ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο ηεο αμίαο θαη ηελ πξνάζπηζε 

ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελεξγεί ζπιινγηθά ζρεηηθά κε θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη 

http://www.interwood.gr/
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εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην λφκν.  

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αζθεί φια ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ ελεξγψληαο 

ζπιινγηθά, δχλαηαη φκσο λα αλαζέηεη κε απφθαζε ηνπ ηελ αληηπξνζψπεπζε, ηα έξγα, θαζήθνληα ή δηθαηψκαηα ηνπ, 

πιελ φζσλ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα ελ φισ ή ελ κέξεη ή γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή πεξηνρή ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή άιια πξφζσπα κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ηξέρνπζα εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο απνθαζίζηεθε θαηά ηελ απφ 15.11.2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη έρεη σο εμήο: 

Πηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αιέμαλδξν Ξαππά ζηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν Γεψξγην Γεξάξδε θαη ζηελ 

Αληηπξφεδξν Γεξάξδε Πνθία, ζηνλ θαζέλα ρσξηζηά αλαηίζεληαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 14 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ν Ξξφεδξνο ή ν Γ/λσλ Πχκβνπινο ή ε Αληηπξφεδξνο, δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξία γηα θάζε ζέκα κε 

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. 

 

Ξξνβιέπνληαη θαη πεξαηηέξσ εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο, φπσο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην ππ‟αξηζκ. 4148/9.7.2013 

ΦΔΘ ΡΑΔ&ΔΞΔ.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη φπνηε νη αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο ην απαηηνχλ ή ην επηβάιιεη ν λφκνο.  

 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηνπ ΓΠ θαηά ην 2018  

 
ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 15 15 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ 15 4 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 15 15 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 15 15 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ 15 15 

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 15 2 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 15 2 

ΡΟΝΘΝΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 15 15 

 

ΗV. Δπηηξνπέο 
 

Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηήζεη κφλν Δπηηξνπή Διέγρνπ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 
Δπηηξνπή Διέγρνπ 
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Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απαξηίδεηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά θαη 

έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. 

 

Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο αθνινπζεί θαη‟ αξρήλ ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθηφο εάλ ε Γεληθή 

Ππλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο ην ρξφλν, ελψ 

είλαη δπλαηή ε ζχγθιεζή ηεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, κέζσ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη νη βαζηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο, 

φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 44 ηνπ λ. 4449/2017 είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ηεο  Δηαηξίαο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, 

 Ζ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ 
Δηαηξία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 26/10/2017, εμέιεμε λέα επηηξνπή ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 44 ηνπ λ.4449/2017 θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

 

1. Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο  Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Γ.. 

2. ηγάιαο Μηραήι Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Γ.. 

3. Λεθάθεο Δπάγγεινο-

Δκκαλνπήι 

Με κέινο Γ.. (κε επαξθή γλώζε ζηελ ειεγθηηθή θαη 

ινγηζηηθή) 

 

Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ν θ. Ιεθάθεο Δπάγγεινο-Δκκαλνπήι. θαη ε ζεηεία ηεο, αθνινπζεί απηή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δειαδή είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 

πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο. 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαη παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε (2018).  
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ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ 

Πηγάιαο Κηραήι 5 5 

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο 5 5 

Λεθάθεο Δπάγγεινο-

Δκκαλνπήι 

5 5 

 

Γ. Γεληθή πλέιεπζε & Γηθαηψκαηα ησλ Μεηφρσλ  

 
Η. Πχγθιεζε – Ππλεδξηάζεηο  - Αξκνδηφηεηεο 

Ρα ζέκαηα ηεο πξφζθιεζεο, ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα θαη δηεμαγσγήο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξίαο ξπζκίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή φηαλ απηφο θσιχεηαη, ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ηνλ αληηθαζηζηά πξνεδξεχεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλά, εθιέγεη έλα 

Γξακκαηέα κεηαμχ ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ κέρξηο φηνπ επηθπξσζεί απφ ηε ζπλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ 

δηθαηνπκέλσλ λα κεηέρνπλ ζηε ζπλέιεπζε κεηφρσλ. Δθιέγεηαη έπεηηα ην ηαθηηθφ Ξξνεδξείν απηήο απνηεινχκελν απφ 

ηνλ Ξξφεδξν θαη έλα Γξακκαηέα κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθηφο εάλ νκνθψλσο ε ζπλέιεπζε πξνηηκήζεη ηελ εθινγή 

ηνπ Ξξνέδξνπ ρσξίο απηήλ. 

 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε 

εηαηξηθή ππφζεζε. Πχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη θαη‟ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα: 

α) ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ,  

β) ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ, 

γ) ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο, 

δ) ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, 

ε) ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη 

ζη) ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

 

ΗΗ. Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ& ηξφπνο άζθεζεο  

Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη 34.986.430 θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Σ.Α. (θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) 

θαη θαηαρσξεκέλεο ζε άπιε κνξθή ζηα αξρεία ηνπ Π.Α.Ρ. Γελ πθίζηαληαη εηδηθά δηθαηψκαηα ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηφρσλ.  

 

Ζ θηήζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ησλ λνκίκσλ 
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απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο. 

 

Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαηψκαηα αλάινγα πξνο ην εμ απηήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Πε πεξίπησζε 

ζπγθπξηφηεηαο ζε κεηνρή, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ αζθνχληαη κφλν απφ θνηλφ εθπξφζσπν απηψλ. Νη ζπγθχξηνη 

επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνηλή 

κεηνρή. 

 

Θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Θ.Λ. 

2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη εηδηθφηεξα: 

 Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε (ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα: 

λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά) θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 2.566.836 

πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπνκέλσλ ζην 

Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ.  

 Ρν δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, 

εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δηαηεξεί φια 

ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπνκέλσλ ζην 

Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηξεηά 

θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ, εθφζνλ 

δελ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ εγθξίλεη ηελ αχμεζε. 

 Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 

Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη άζθεζεο δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά 

κέζα ή δη‟ αιιεινγξαθίαο, ελ αλακνλή ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

λ. 3884/2010.  

 
ΗΗΗ. Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 

 

Ξαξέρνληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920: 

 

Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/20 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ ζηα 

αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 

ζπλειεχζεσο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί.  
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 Αίηεκα πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα ηελ αλαβνιή γηα κία κφλν θνξά ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  

 Αίηεκα φπσο ηεζνχλ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

 Αίηεκα φπσο ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεη κε 

νλνκαζηηθή θιήζε.  

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία απηή εδξεχεη.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. λα αλαθνηλψζεη ζε επηθείκελε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη θάζε 

παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο κε απηνχο. 

 

Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/5 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ ζηα 

αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεζε παξνρήο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο ζηελ επηθείκελε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ 

θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή 

δηαρείξηζε.  

 

Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηα δχν εθαηνζηά (2/100) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ειήθζε ρσξίο λα παξαζρεζνχλ 

νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ απφ κεηφρνπο θαη‟ ελάζθεζε δηθαηψκαηνο κεηνςεθίαο ή θαηά θαηάρξεζε 

εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο.  

 

Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχλαληαη λα δεηήζνπλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο Δηαηξίαο λα αζθεζνχλ φιεο νη αμηψζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 

 
Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηε ιχζε ηεο, εάλ πθίζηαηαη πξνο ηνχην ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ, θαηά ηξφπν πξνθαλή, 

θαζηζηά ηελ ζπλέρηζή ηεο αδχλαηε.  

 
Νπνηνζδήπνηε κέηνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα παξέρεη ζε επηθείκελε Γεληθή Ππλέιεπζε 

ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο. 

 

 

Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ  

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 
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Πχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ ηεο Δηαηξίαο, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απαξηίδεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο αλσηέξσ θαη ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Ρν Ρκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Δηαηξίαο. Ν δηνξηζκφο ησλ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο δηνξίζηεθε κε ηελ απφ 5.9.2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη είλαη ν θ. Ληθφιανο Ρξηπνιηηζηψηεο. 

 
Ξξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο έηζη ψζηε 

λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκείσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Πηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλλνκε 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο, ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Γηνίθεζεο, ε δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο αλάιεςεο δηνξζσηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε ή 

θαηαζηνιή ελεξγεηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα 

απαξαίηεηα κέζα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, 

αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία 

ηεο Δηαηξίαο. 

 
Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο θαη ηεο 

ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο. 

 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη  ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο 

κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο 

επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
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Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο. 

 

Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ 

νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ 

Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ηξαπεδψλ. 

 
 

Δ. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 
 

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθηειεζηηθψλ θαη κε εγθξίλνληαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξάμεσλ θαη 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ 

πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.   

 
 

Σ. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο  

 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη θαη‟ αξρήλ ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Θψδηθα. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο, 

εθαξκφδεη κφλν ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο κηθξέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηνπ Θψδηθα.  

Δπίζεο, ε Δηαηξία απνθιίλεη θαη ζηα αθφινπζα ζεκεία απφ ηνλ Θψδηθα: 

Ξαξφηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη εληφο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Θψδηθα, απηφο θαζνξίδεηαη 

θαη‟ αξρήλ ειεχζεξα απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Πε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη εάλ ζα πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο, αλάινγα κε ηελ ζέζε, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ κέινπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗ (2.1)).  

Ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο αιιά θαη δεδνκέλεο ηεο επειημίαο πνπ επηζπκεί λα δηαηεξεί ε Δηαηξία ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, 

δελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή ακνηβψλ θαη αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη ηελ εθινγή ησλ 

κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη αμηνινγεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ ππνςεθίσλ γηα αλεμάξηεηα κέιε (εηδηθή πξαθηηθή 

A.I. (1.2), Α.ΗΗ (2.4) & Α. IV. (5.4)).  

Γεδνκέλνπ ηνπ επέιηθηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ζπλεδξηάδεη φπνηε απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο λα πηνζεηεί εθ ησλ πξνηέξσλ εκεξνιφγην 

ζπλεδξηάζεσλ θαη πξφγξακκα δξάζεο (εηδηθή πξαθηηθή Α.VI (6.1)). Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ε Δηαηξία δελ θξίλεη ζηε 

θάζε απηή ζθφπηκν ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗΗ.(3.3)). 
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Ρν έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αμηνινγείηαη απεπζείαο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απαιιαγή απηνχ απφ επζχλε απνδεκίσζεο θαηά 

ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε εθάζηνπ έηνπο. Ξέξαλ απηνχ, ε Δηαηξία δελ έρεη πηνζεηήζεη άιιε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο δεδνκέλνπ φηη ζεσξεί φηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην  πιένλ θαηάιιειν φξγαλν (εηδηθή πξαθηηθή Α.VI 

(6.5) & Α.VII (7.1, 7.2)).   

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνθαζίδνληαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα (Κέξνο 

Δ).  

Z. Έθζεζε ηνπ Γ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3556/2007 

 

Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα  πεληαθφζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 

ηξηάληα επηά θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.523.437,04) δηαηξνχκελν ζε  (37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο νγδφληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα 

(34.986.430) είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο 

νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε 

θνηλέο κεηνρέο, αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα  : 

 πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

 πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξίαο  

 θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε 

επάξθεηαο ηνχησλ πξνο  θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηψλ (θαηεγνξία 

κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

 

Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο 

πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο.  

εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3556/2007 

Oη  θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5,00% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ Θνηλψλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο : 

Κέηνρνο     Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο    25,97% 

Πνθία Γεξάξδε    23,82 % 

Ληθφιανο Θενδσξίδεο   13,22 % 

Γεψξγηνο Γεξάξδεο     5,45% 

Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, δελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο 

Δηαηξίαο  πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα. 
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Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί  ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο 

ηεο. 

πκθσλίεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο 

πάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θθ. Αιέμαλδξν Ξαππά, Ληθφιαν Θενδσξίδε, Γεψξγην Γεξάξδε, Γεψξγην Θενδσξίδε, 

Κάξθν Φξαγθίζηα, Δπηχρην Ξαπαδάθε θαη ηελ θα. Πνθία Γεξάξδε, κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο κε πνζνζηά (θαηά ηελ 

2.3.2010)  26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% θαη 24,38% αληίζηνηρα, βάζεη ηεο νπνίαο κέζσ 

ζπληνληζκέλεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ εθάζηνηε θαηέρνπλ, δεζκεχνληαη λα πηνζεηνχλ δηαξθψο θνηλή 

πνιηηηθή σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο (έηζη ψζηε ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα θνηλήο απνδνρήο ηνπο).  

Καλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 

Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Θ.Λ. 2190/1920. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.. ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ  ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ  

κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

Γελ πθίζηαηαη  εηδηθή αξκνδηφηεηα  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ελψ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ 

λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

εκαληηθέο  ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ 

θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη  νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν 

ηεο Δηαηξίαο κεηά απφ δεκφζηα πξφηαζε. 

Κάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, 

ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ 

ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα 

πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε  παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή  

ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
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πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

 

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο 01.01.2018– 31.12.2018 

Πσιήηξηα Δηαηξεία 

Αγνξάζηξηα εηαηξεία 

DIPO A.E. 

ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ 
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 

ΑΣΔΝΔ 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ 

Α.Δ. 
ΑΦΟΙ 

ΣΡΟΚΟΤΓΗ ΑΔ χλνιν 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 
ΑΡΔΛΔ 3.892.766,69 0,00  66.365,12 2.698.963,33 6.658.095,14 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

DIPO A.E. 0,00   545,64 0,00  4.126,44 4.672,08 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 207.764,65 66.364,66 0,00  0,00  274.129,31 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ.   6.739,17 0,00  0,00  6.739,17 

χλνιν 4.100.531,34 73.649,47 66.365,12 2.703.089,77 6.943.635,70 

 

Τπφινηπα Απαηηήζεσλ – Τπνρξεψζεσλ ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ ΑΣΔΝΔ 31.12.2018 

Τπφινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο 

Τπνρξεψζεηο 

χλνια 

DIPO A.E. 3.993.690,84   3.993.690,84 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 

    0,00 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 
360.625,08   360.625,08 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 3.727.580,20   3.727.580,20 

Πχλνιν 8.081.896,12 0,00 8.081.896,12 

 

πλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

  Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο  
Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη 
κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 269.282,45 181.621,85 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά 
Πηειέρε θαη κέιε ηεο 
Γηνίθεζεο 0,00 0,00 

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά 
Πηειέρε θαη κέιε ηεο 
Γηνίθεζεο 1.836.000,00 1.836.000,00 

 

 

Διεπζίλα, 25 Απξηιίνπ 2019 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3401/2005 

 
Νη Αλαθνηλψζεηο – Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ δεκνζίεπζε ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2018, ζηα πιαίζηα 

πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.interwood.gr) θαζψο θαη ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

(www.helex.gr). 

 

17/4/2018 ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ 

4/6/2018 ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 

25/6/2018 ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 

 

 

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ , νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή, ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.interwood.gr). 

 

 

 

http://www.interwood.gr/
http://www.helex.gr/
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=165492
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=168767
http://www.interwood.gr/
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

    ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  εκ 31.12.2018   31.12.2017   31.12.2018   31.12.2017 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ                 

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ                 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 7.1 14.040.129,59   14.467.855,05   12.564.852,48   13.431.141,43 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα   2.804.142,08   2.962.600,00   2.804.142,08   2.962.600,00 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 132.746,31   124.854,96   124.591,94   119.884,13 

πεξαμία επηρείξεζεο 7.3 480.000,00   480.000,00         

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο 
επηρεηξήζεηο 7.4 99.120,00   99.120,00   4.028.239,77   4.028.239,77 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.16 879.552,38   1.044.108,66   652.963,92   775.691,93 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία   101.029,54   100.629,53   35.412,09   33.891,13 

    18.536.719,90   19.279.168,20   20.210.202,28   21.351.448,39 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                 

Απνζέκαηα 7.5 9.761.507,61   8.596.793,86   6.725.977,86   6.160.316,80 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 7.6 14.904.519,31   18.135.765,71   19.189.114,38   20.428.740,95 

Ινηπέο απαηηήζεηο 7.6 2.451.778,24   2.599.780,46   2.174.606,72   2.187.845,88 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.5 836.608,36   1.017.319,04   701.133,00   773.111,90 

    27.954.413,52   30.349.659,07   28.790.831,96   29.550.015,53 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ   46.491.133,42   49.628.827,27   49.001.034,24   50.901.463,92 

                  

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.8 16.759.302,04   16.759.302,04   16.523.437,04   16.523.437,04 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 7.9 6.020.284,10   6.020.284,10   6.020.284,10   6.020.284,10 

Απνζεκαηηθά 7.9 2.584.051,90   3.021.256,67   2.533.975,04   2.971.179,81 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν   -15.713.097,26   -13.933.016,41   -12.048.147,71   -10.684.744,93 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ 
κεηξηθήο   9.650.540,78   11.867.826,40   13.029.548,47   14.830.156,02 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   804,78   989,16   0,00   0,00 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   9.651.345,56   11.868.815,56   13.029.548,47   14.830.156,02 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο                 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 7.10 15.036.337,44   15.322.674,45   14.768.919,11   15.144.760,44 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.16 1.236.868,10   1.736.622,68   1.080.234,02   1.531.668,35 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 7.11 471.550,77   471.389,77   300.682,00   292.049,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 7.12 67.935,69   67.935,69   0,00    0,00  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.10 0,00   65.199,04   24.722,45   81.921,58 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   16.812.692,00   17.663.821,63   16.174.557,58   17.050.399,37 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο                 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 7.13 916.965,18   2.252.876,69   1.905.559,61   2.018.842,34 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 7.14 17.345.673,52   16.286.988,53   16.546.673,97   15.706.237,85 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.15 480.266,20   582.171,63   411.609,00   528.705,11 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.13 1.284.190,96   974.153,23   933.085,61   767.123,23 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   20.027.095,86   20.096.190,08   19.796.928,19   19.020.908,53 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ   36.839.787,86   37.760.011,71   35.971.485,77   36.071.307,90 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   46.491.133,42   49.628.827,27   49.001.034,24   50.901.463,92 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ   (01/01/-31/12/2018) – (01/01/-31/12/2017) 

 
    ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  εκ 
01.01-

31.12.2018   
01.01-

31.12.2017   
01.01-

31.12.2018   
01.01-

31.12.2017 

                ` 

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 7.17 30.099.107,04   27.812.755,90   27.511.880,71   25.201.225,02 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 7.18 -23.397.192,70   -21.673.731,20   -22.363.291,22   -20.555.120,00 

Μηθηά Κέξδε   6.701.914,34   6.139.024,70   5.148.589,49   4.646.105,02 

Άιια Έζνδα 7.19 578.579,68   583.838,48   631.757,80   618.462,71 

Έμνδα Γηαζέζεσο 7.22 -3.958.071,26   -3.435.831,78   -2.447.658,23   -2.326.258,13 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 7.21 -1.514.653,88   -1.516.599,23   -1.202.921,53   -1.095.693,25 

Άιια Έμνδα 7.20 -368.884,99   -308.745,57   -463.389,10   -294.838,67 

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη 
επελδπηηθψλ απνη/ησλ   1.438.883,89   1.461.686,60   1.666.378,43   1.547.777,68 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 7.23 9.073,98   2.094,97   7.767,34   410,88 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 7.23 -1.506.234,39   -1.522.928,82   -1.424.929,14   -1.455.609,37 

Εεκηέο απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ 7.24 -158.457,92   0,00    -158.457,92   0,00 

Κέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ   -216.734,44   -59.147,25   90.758,71   92.579,19 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.25 86.544,22   -170.954,58   76.565,06   -192.228,70 

Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο   -130.190,22   -230.101,83   167.323,77   -99.649,51 

                  

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ 
θφξνπο θαηαλέκνληαη ζε                  

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο   -130.412,41   -230.246,17   167.323,77   -99.649,51 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο   222,19   144,35         

                  

Βαζηθά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 
αλά κεηνρή  7.26 -0,0037   -0,0066   0,0048   -0,0028 

                  

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, 
επελδπηηθψλ απνη/ησλ θαη 
ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ   1.985.590,27   2.001.767,59   2.040.021,66   1.961.052,65 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  (01/01/-31/12/2018) – (01/01/-31/12/2017) 

 

  ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  
01.01-

31.12.2018   
01.01-

31.12.2017   
01.01-

31.12.2018   
01.01-

31.12.2017 

Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -130.190,22   -230.101,83   167.323,77   -99.649,51 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα               

ηνηρεία πνπ  αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
απνηειέζκαηα                

Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ 65.199,13   138.633,41   65.199,13   138.633,41 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -18.907,81   -40.203,69   -18.907,81   -40.203,69 

  46.291,32   98.429,72   46.291,32   98.429,72 

ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
απνηειέζκαηα                

Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο ηδηνρξ.αθηλήησλ -755.443,58   0,00   -755.443,58   0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 271.947,49   0,00   271.947,49   0,00 

Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ  
παξνρψλ 17.729,00   14.008,00   3.098,00   13.470,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ δελ 
αλαθαηαηάζζνληαη -4.385,61   -4.069,32   -898,42   -3.906,30 

  -470.152,70   9.938,68   -481.296,51   9.563,70 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο -423.861,38   108.368,40   -435.005,19   107.993,42 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ -554.051,60   -121.733,43   -267.681,42   8.343,91 

                

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα θαηαλέκνληαη ζε                

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο -554.275,04   -121.897,74   -267.681,42   8.343,91 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 223,44   164,31   0,00   0,00 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
 

 
 

  
Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ Απνη/ηα εηο λένλ χλνιν 
Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

χλνιν Καζαξήο 
Θέζεο 

Τπφινηπα 01.01.2017 16.759.302,04 6.020.284,10 1.587.267,98 1.480.280,01 -144.721,04 -13.712.695,95 11.989.717,14 824,85 11.990.541,99 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο  0,00   0,00  0,00  0,00  98.429,72 -220.320,46 -121.890,74 164,31 -121.726,43 

Τπφινηπα 31.12.2017 16.759.302,04 6.020.284,10 1.587.267,98 1.480.280,01 -46.291,32 -13.933.016,41 11.867.826,40 989,16 11.868.815,56 

 

 

  
Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ Απνη/ηα εηο λένλ χλνιν 
Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

χλνιν Καζαξήο 
Θέζεο 

Τπφινηπα 01.01.2018 16.759.302,04 6.020.284,10 1.587.267,98 1.480.280,01 -46.291,32 -13.933.016,41 11.867.826,40 989,16 11.868.815,56 

Αιιαγή ζε ινγηζηηθή πνιηηηθή  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.663.010,58 -1.663.010,58 -407,82 -1.663.418,40 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν 
1.1.2018 16.759.302,04 6.020.284,10 1.587.267,98 1.480.280,01 -46.291,32 -15.596.026,99 10.204.815,82 581,34 10.205.397,16 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο  0,00   0,00 -483.496,09   46.291,32 -117.070,27 -554.275,04 223,44 -554.051,60 

Τπφινηπα 31.12.2018 16.759.302,04 6.020.284,10 1.103.771,89 1.480.280,01 0,00 -15.713.097,26 9.650.540,78 804,78 9.651.345,56 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηαζ. 
Σακ.ξνψλ Απνη/ηα εηο λένλ χλνιν  

Τπφινηπα 01.01.2017 16.523.437,04 6.020.284,10 1.587.292,12 1.430.179,00 -144.721,04 -10.594.659,12 14.821.812,10 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο  0,00  0,00  0,00  0,00 98.429,72 -90.085,81 8.343,91 

Τπφινηπα 31.12.2017 16.523.437,04 6.020.284,10 1.587.292,12 1.430.179,00 -46.291,32 -10.684.744,93 14.830.156,01 

 

 

 

  
Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηαζ. 
Σακ.ξνψλ Απνη/ηα εηο λένλ χλνιν  

Τπφινηπα 01.01.2018 16.523.437,04 6.020.284,10 1.587.292,12 1.430.179,00 -46.291,31 -10.684.744,93 14.830.156,02 

Αιιαγή ζε ινγηζηηθή πνιηηηθή  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.532.926,13 -1.532.926,13 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν 1.1.2018 16.523.437,04 6.020.284,10 1.587.292,12 1.430.179,00 -46.291,31 -12.217.671,06 13.297.229,89 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο  0,00  0,00 -483.496,09   46.291,31 169.523,35 -267.681,43 

Τπφινηπα 31.12.2018 16.523.437,04 6.020.284,10 1.103.796,03 1.430.179,00 0,00 -12.048.147,71 13.029.548,46 
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 
 

  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Θέξδε πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο -216.734,44 -59.147,25 90.758,71 92.579,17 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο  544.665,38 540.080,99 373.643,23 413.274,97 

Ξξνβιέςεηο  17.890,00 4.893,00 11.731,00 4.024,00 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 189.814,81 23.705,99 158.457,92 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη 
δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -9.073,98 -2.094,97 -7.767,34 -410,88 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.506.234,39 1.522.928,82 1.424.929,14 1.455.609,37 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα 
κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο:         

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  -1.196.070,64 141.839,02 -565.661,06 260.219,62 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  -277.186,77 -2.449.122,24 -281.581,36 -2.128.854,82 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ 
ηξαπεδψλ) 864.837,85 787.204,65 -56.416,46 337.438,69 

Μείνλ:         

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα -1.506.234,39 -1.522.928,82 -1.424.929,14 -1.455.609,37 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη         

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)  -81.857,79 -1.012.640,81 -276.835,36 -1.021.729,25 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, 
θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ -914.883,23 -253.792,75 -302.114,05 -175.591,96 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη 
άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ  34.608,38 41.583,34 34.608,38 22.776,06 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 9.073,98 2.094,97 7.767,34 410,88 

Κεξίζκαηα   0,00   0,00 

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθ.δξαζηεξηφηεηεο   0,00   0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)  -871.200,87 -210.114,44 -259.738,33 -152.405,02 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
θαη ππέξ ην άξηην 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα 772.347,98 1.734.306,92 464.594,79 1.732.766,40 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα   0,00   0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)  772.347,98 1.734.306,92 464.594,79 1.732.766,40 

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα 
ηαµεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) -180.710,68 511.551,67 -71.978,90 558.632,13 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
έλαξμεο πεξηφδνπ  1.017.319,04 505.767,37 773.111,90 214.479,77 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
ιήμεο πεξηφδνπ 836.608,36 1.017.319,04 701.133,00 773.111,90 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/18.4.1957). Ρν 

1974 κεηνλνκάζηεθε ζε «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή 

Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/12.08.1974). 

Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε 

ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή 

Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη 

εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 

13709/06/Β/86/148. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : 

http:// www.interwood.gr. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ 

15.11.2004 Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε δει. 

κέρξη ηηο 18.04.2057 (ΦΔΘ 325/19.01.2005). 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο 

επεμεξγαζκέλεο ή κε, δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή 

πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Πηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ 

δηαλνκήο πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, 

απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο απηψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, 

δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2018 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 

25/04/2019. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο ρξήζεο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 

http://www.interwood.gr/
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ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΡΟΝΘΝΓΖΠ MΗΣΑΖΙ   Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ  Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

1.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν Όκηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPO Α.Δ. Διεπζίλα  99,64% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα  100% Νιηθή 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Θχπξνο 40% Θαζαξή Θέζε 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε ζπγγελή εηαηξεία INTERWOOD (CYPRUS) LTD πσιήζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2018. 

 
 

2.  ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ Η 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλέρηζε 

δξαζηεξηφηεηαο 

α) Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη 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, εθηφο απφ ηα αθίλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο. Η Γηνίθεζε ζεσξεί όηη ε αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο απνηειεί ηελ 

θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. Η Γηνίθεζε ηνπ 

Οκίινπ εθηηκά όηη ε παξαπάλσ αξρή εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξή παξά ην γεγνλόο όηη 

πθίζηαληαη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ αβεβαηόηεηα . 

 

β) Πηελ θιεηφκελε ρξήζε ε Γηνίθεζε εληφπηζε φηη νη ζσξεπκέλεο δεκίεο αλέξρνληαη ζην πνζφ 

ησλ επξψ 15.713 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη επξψ 12.048 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία θαη  νη ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο είλαη αξλεηηθέο θαη αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ επξψ 82 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη 

επξψ 277 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία.  
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε Γηνίθεζε έρεη εθπνλήζεη κειέηε ηακεηαθήο 

επάξθεηαο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ζεηηθή κειινληηθή 

πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη παξάιιεια εμεηάδεη θάζε πξφζθνξν κέηξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

απφδνζεο θαη βειηίσζεο ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο. 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ αλέξρεηαη 

ζε πνζφ επξψ 20.027 ρηι. έλαληη απαηηήζεσλ πνζνχ επξψ 27.954 ρηι. θαη ην ζχλνιν ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 19.796 ρηι. έλαληη 

απαηηήζεσλ πνζνχ επξψ 28.790 ρηι. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θεθάιαην θίλεζεο είλαη ζεηηθφ θαη 

δελ ππάξρεη άκεζν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Δπί πιένλ νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο 

δηαβεβαίσζαλ φηη ζα ζηεξίμνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε 

εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νθέινπο. Ρα απνηειέζκαηα, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ζπληάζζνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα 

απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά 

επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνθείκελν εηεζίσο ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο 

έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο. 

Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο, θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη 

αλαπξνζαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ απφθηεζε, 

ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε δεκία ηεο επελδχηξηαο 
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επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο 

επηρείξεζεο.  

 

2.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ 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 ηνπ νκίινπ θαη 

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

πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη 

ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη 

σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε 

επξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

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. 

2.5 Δλζψκαηα πάγηα 

 
Ρα γήπεδα θαη ηα θηίξηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο  θαη κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξψληαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο (εχινγεο αμίεο). Νη αλαπξνζαξκνγέο γίλνληαη φηαλ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο, απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Νη δηαθνξέο 

αλαπξνζαξκνγήο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ρα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία (κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, ινηπφο εμνπιηζκφο) 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο. 
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Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ 

ηα γήπεδα) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ 

απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο ή ε αμία απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ 

πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 2,5%-5% 

Κεραλήκαηα 10%-15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 10%-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20%-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. 

2.6 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

κηζζσκάησλ θαη θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 

 

 
2.7 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

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 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. 
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2.8 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ 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. 

 

2.9 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζε επίπεδν αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηκεηξψληαη 

ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

 

2.10 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο 

θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο κε κεηαθπιηφκελνπο θφξνπο θαη δαζκνχο θαη ινηπά  

έμνδα εηζαγσγήο. Ρν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα 

εξγαηηθά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν θφζηνο 

πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.  

 

2.11 Απαηηήζεηο απφ 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 ν φκηινο θαη 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. 

Πηε ρξήζε 2018 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ εθαξκφζζεθε γηα 

πξψηε θνξά ην κνληέιν ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ηνπ ΓΞΣΑ 9. 

 

2.12 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  
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Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη 

ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

2.13 Μεηνρηθφ 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. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο 

(εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο 

φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ 

κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.14 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. 

 

2.15 Γαλεηζκφο 

Γάλεηα Σξαπεδψλ 

Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλεο κε 

ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

2.16 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 
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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. 

 

2.17 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

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

απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Ν φκηινο 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. 

 

2.18 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. 

 

2.19 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ 

Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 
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Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα 

αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Παξνρή ππεξεζηψλ 

Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

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

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα απφ δηθαηψκαηα 

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. 

2.20 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ. 

2.21 Μηζζψζεηο 

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. 

Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία σο εθκηζζσηέο 

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. 

Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία σο κηζζσηέο 

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 
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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 ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν 

ηηκψλ αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

(α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ (άλσ ηνπ 90%) γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη 

πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ 

εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε 

απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Ξεξαηηέξσ 

επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 

ζηελ εηαηξεία. 

 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά 

φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε 

ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ 

ιφγσ δπλαηφηεηεο καο. 

 (δ) Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ 
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ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 

 

4. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη 

εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή 

ηεο αλάπηπμε.  

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: 

i. Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ 

δηαλνκή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά 

γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. 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. 

v. 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 
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παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε 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. 

Ν φκηινο 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. 
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6. Νέα πξφηππα , ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο  

 

 
Υιοκζτθςθ Νζων και Ανακεωρθμζνων Διεκνών Προτφπων 

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2018 ι μεταγενζςτερα.  

τθν χριςθ 2018 ο Όμιλοσ  υιοκζτθςε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου δεν 

αναφζρεται διαφορετικά οι άλλεσ τροποποιιςεισ και ερμθνείεσ που ιςχφουν για πρϊτθ 

φορά ςτθ χριςθ 2018, δεν ζχουν επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου. Ο Όμιλοσ  δεν υιοκζτθςε πρόωρα πρότυπα, ερμθνείεσ ι τροποποιιςεισ που ζχουν 

εκδοκεί από .Δ.Λ.Π. και υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αλλά δεν ζχουν 

υποχρεωτικι εφαρμογι ςτθ χριςθ 2018.  

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά  για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» 

τισ 24 Ιουλίου 2014 το υμβοφλιο εξζδωςε τθν τελικι ζκδοςθ του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ, τθν απομείωςθ και 

τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων. Σο πρότυπο αντικακιςτά το 

ΔΛΠ 39 και όλεσ τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ του ΔΠΧΑ 9. Σο ΔΠΧΑ 9  εφαρμόηεται 

υποχρεωτικά ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2018 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτισ 22 Νοεμβρίου 2016.  

Η επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του προτφπου ςτθν παροφςα χριςθ παρουςιάηεται ςτο 

κεφάλαιο των αλλαγϊν λογιςτικισ πολιτικισ.  

ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» και Διευκρινίςεισ ςτο ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από 

Συμβάςεισ με Πελάτεσ» 

τισ 28 Μαΐου 2014 το ΔΛΠ εξζδωςε το ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» 

αποτελεί το νζο πρότυπο που αφορά ςτθν αναγνϊριςθ του εςόδου και 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των τροποποιιςεων επί του προτφπου που εκδόκθκαν ςτισ 11 

επτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Σο ΔΠΧΑ 15 αντικακιςτά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και 

τισ διερμθνείεσ  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Σον Απρίλιο του 2016, το 
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IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ διευκρινίςεων ςτο ΔΠΧΑ 15 με ςκοπό να παραςχεκοφν 

διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν εφαρμογι των εν λόγω αρχϊν. 

Η εφαρμογι του προτφπου δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ κακϊσ θ αναγνϊριςθ των βαςικϊν πθγϊν εςόδου δεν 

επθρεάηεται από τθν υιοκζτθςθ του ΔΠΧΑ 15. 

Αναφορικά με τθ χρονικι αναγνϊριςθ των εςόδων ςθμειϊνεται ότι ςτο ςφνολό τουσ 

αναγνωρίηονται ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο. 

ΔΠΧΑ 4 «Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια» (Τροποποίθςθ) «Εφαρμογι του νζου ΔΠΧΑ 9 με το 

ΔΠΧΑ 4».  

Σο υμβοφλιο εξζδωςε ςτισ 12 επτεμβρίου 2016 τροποποιιςεισ ςτο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ϊςτε 

να αντιμετωπιςτοφν οι ανθςυχίεσ που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του νζου προτφπου 

χρθματοοικονομικϊν μζςων (ΔΠΧΑ 9), πριν από τθν εφαρμογι του νζου τροποποιθμζνου 

από το ςυμβοφλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν δφο προςεγγίςεισ: επικάλυψθ και  

αναβολι. Σο τροποποιθμζνο πρότυπο κα: 

• δίνει τθν δυνατότθτα ςτισ εταιρίεσ  που εκδίδουν αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια να 

αναγνωρίςουν ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, και όχι ςτο κζρδοσ ι τθ ηθμία, τθν αςτάκεια (ι 

τισ τυχόν αποκλίςεισ) που μπορεί να προκφψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόηεται πριν τθν 

ζκδοςθ του νζου προτφπου για τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. 

• παρζχει ςτισ επιχειριςεισ των οποίων οι δραςτθριότθτεσ κατά κφριο λόγο ςυνδζονται με 

τισ αςφάλειεσ, μια προαιρετικι προςωρινι εξαίρεςθ από τθν εφαρμογι του ΔΠΧΑ 9 μζχρι 

το 2021. Οι οντότθτεσ οι οποίεσ κα αναβάλουν τθν εφαρμογι του ΔΠΧΑ 9, κα ςυνεχίςουν 

να εφαρμόηουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρθματοοικονομικά μζςα. 

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1 Ιανουαρίου 2018 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 3θ Νοεμβρίου 2017. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμθνεία «Συναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα και Προκαταβολζσ» 

Η Διερμθνεία 22 εκδόκθκε από το υμβοφλιο ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2016 και διευκρινίηει το 

λογιςτικό χειριςμό για τισ ςυναλλαγζσ που περιλαμβάνουν τθν είςπραξθ ι τθν πλθρωμι 

προκαταβολϊν ςε ξζνο νόμιςμα. υγκεκριμζνα, εφαρμόηεται για τισ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο 

νόμιςμα όταν θ οικονομικι οντότθτα αναγνωρίηει ζνα μθ νομιςματικό περιουςιακό 

ςτοιχείο ι μια μθ νομιςματικι υποχρζωςθ που προκφπτει από τθν πλθρωμι ι τθν είςπραξθ 

προκαταβολϊν πριν θ οικονομικι οντότθτα αναγνωρίςει το ςχετικό περιουςιακό ςτοιχείο, 

ζξοδο ι ζςοδο. φμφωνα με τθ διερμθνεία, θ θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ, για τον ςκοπό 
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του κακοριςμοφ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, είναι θ θμερομθνία τθσ αρχικισ 

αναγνϊριςθσ των μθ νομιςματικϊν προπλθρωμϊν του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ 

υποχρζωςθσ από λιψθ προκαταβολισ. Εάν υπάρχουν πολλαπλζσ πλθρωμζσ ι ειςπράξεισ 

προκαταβολικά, θ θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ κακορίηεται για κάκε πλθρωμι ι είςπραξθ. 

Η διερμθνεία εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 28θ Μαρτίου 2018. 

 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνθτα» Μεταφορζσ Επενδυτικών ακινιτων 

 

Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 40 που εξζδωςε το υμβοφλιο ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2016 

διευκρινίηουν ότι μια οικονομικι οντότθτα δφναται να μεταφζρει ζνα ακίνθτο προσ ι από 

τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεισ αλλαγισ τθσ χριςθσ. 

Μια αλλαγι τθσ χριςθσ προκφπτει, εάν το ακίνθτο πλθροί ι παφει να πλθροί, τον οριςμό 

των επενδφςεων ςε ακίνθτα. Μια αλλαγι ςτισ προκζςεισ τθσ διοίκθςθσ για τθ χριςθ του 

ακινιτου από μόνθ τθσ δεν αποτελεί ζνδειξθ μιασ αλλαγισ ςτθ χριςθ.  

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1 Ιανουαρίου 2018 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 14θ Μαρτίου 2018. 

 

 
ΔΠΧΑ 2 Παροχζσ που εξαρτώνται από τθν αξία των μετοχών (Τροποποίθςθ) “Ταξινόμθςθ 

και επιμζτρθςθ ςυναλλαγών που αφοροφν παροχζσ που εξαρτώνται από τθν αξία των 

μετοχών”  

 
Η τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ βάςθ επιμζτρθςθσ όςον αφορά 

παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται ςε μετρθτά και το 

λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τροποποιιςεισ ςε όρουσ που μεταβάλλουν μία παροχι που 

διακανονίηεται ςε μετρθτά ι ςε παροχι που διακανονίηεται ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. 

Επιπλζον ειςάγουν μία εξαίρεςθ όςον αφορά τισ αρχζσ του ΔΠΧΑ 2 με βάςθ τθν οποία μία 

παροχι κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν να επρόκειτο να διακανονιςτεί εξ’ ολοκλιρου ςε 

ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο εργοδότθσ υποχρεοφται να παρακρατά 

ζνα ποςό προσ κάλυψθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων των εργαηομζνων που προκφπτουν 

από παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και να το αποδίδει ςτισ 

φορολογικζσ αρχζσ. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
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ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 

26θ Φεβρουαρίου 2018. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτζρω τροποποιιςεισ του Κφκλου 2014-2016, εκδόκθκαν από το υμβοφλιο ςτισ 8 

Δεκεμβρίου 2016,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 

Ιανουαρίου 2018 υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 7θ Φεβρουαρίου 2018.  

 
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτθ εφαρμογι των διεκνών προτφπων χρθματοοικονομικισ αναφοράσ 

 
Η τροποποίθςθ διαγράφει  τισ «Βραχυπρόκεςμεσ εξαιρζςεισ από τα Δ.Π.Χ.Α.» που 

προβλζπονταν από το Προςάρτθμα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι ζχουν υπθρετιςει 

πλζον τον ςκοπό τουσ και δεν είναι πλζον απαραίτθτεσ. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχών ςε άλλεσ οντότθτεσ: Διευκρίνιςθ του ςκοποφ του 

προτφπου. 

Η τροποποίθςθ διευκρίνιςε το πεδίο εφαρμογισ του προτφπου προςδιορίηοντασ ότι 

οριςμζνεσ από τισ γνωςτοποιιςεισ , ιςχφουν για τισ ςυμμετοχζσ τθσ οντότθτασ  που ζχουν 

ταξινομθκεί ωσ διακρατοφμενεσ προσ πϊλθςθ, εκτόσ τθσ υποχρζωςθσ για παροχι 

ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017. Ωσ κατεχόμενα για 

πϊλθςθ, ωσ κατεχόμενα για διανομι ι ωσ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται προσ πϊλθςθ και 

διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ». 

 

ΔΛΠ 28 «Επιμζτρθςθ Συγγενών Επιχειριςεων ι Κοινοπραξιών ςτθν εφλογθ αξία» 

 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ επιλογι που δίνεται οι επενδφςεισ ςε ςυγγενισ ι ςε 

κοινοπραξίεσ που κατζχονται από μια οντότθτα που είναι ζνασ οργανιςμόσ διαχείριςθσ 

επενδυτικϊν κεφαλαίων, ι άλλθσ οντότθτασ  που πλθροί τισ προχποκζςεισ να 

επιμετρθκοφν ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων είναι διακζςιμθ για κάκε μια 

επζνδυςθ ςε ςυγγενι ι κοινοπραξία ξεχωριςτά κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ. 

 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ που δεν ζχουν 

εφαρμοςτεί νωρίτερα από  τον Όμιλο   

ΔΠΧΑ 16 «Μιςκώςεισ»  

τισ 13 Ιανουαρίου 2016 το ΔΛΠ εξζδωςε το ΔΠΧΑ 16 και αντικακιςτά το ΔΛΠ 17. κοπόσ 

του προτφπου είναι να εξαςφαλίςει ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν χριςιμθ 

πλθροφόρθςθ που παρουςιάηει εφλογα τθν ουςία των ςυναλλαγϊν που αφοροφν 

μιςκϊςεισ. Σο ΔΠΧΑ 16 ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό χειριςμό από τθν 

πλευρά του μιςκωτι, το οποίο απαιτεί ο μιςκωτισ να αναγνωρίηει   περιουςιακά ςτοιχεία 

και υποχρεϊςεισ για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με διάρκεια άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ 

εάν το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο είναι μθ ςθμαντικισ αξίασ. χετικά με το λογιςτικό 

χειριςμό από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, το ΔΠΧΑ 16 ενςωματϊνει ουςιαςτικά τισ 

απαιτιςεισ του ΔΛΠ 17. Επομζνωσ, ο εκμιςκωτισ ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ 

ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να ακολουκεί 

διαφορετικό λογιςτικό χειριςμό για κάκε τφπο ςφμβαςθσ. Σο νζο πρότυπο εφαρμόηεται ςε 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019 και 

υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 31θ Οκτωβρίου 2017. 

Σθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ο Όμιλοσ και θ Εταιρία ζχουν 

δεςμεφςεισ ςε μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ φψουσ € 128 χιλ. και € 84 χιλ. 

αντίςτοιχα . Ωςτόςο, θ Εταιρεία και ο Όμιλοσ βρίςκονται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ του 

φψουσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων για μελλοντικζσ πλθρωμζσ, που 

κα αναγνωριςτοφν λόγω των δεςμεφςεων αυτϊν και του τρόπου που αυτζσ οι δεςμεφςεισ 

κα επθρεάςουν τόςο τα αποτελζςματα, όςο και τθν ταξινόμθςθ των ταμειακϊν ροϊν. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίθςθ) « Χρθματοοικονομικά Μζςα - Χαρακτθριςτικά προπλθρωμισ με 

αρνθτικι αποηθμίωςθ» 

Σο υμβοφλιο εξζδωςε ςτισ 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιιςεισ ςτο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ϊςτε 

να δοκεί θ δυνατότθτα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με χαρακτθριςτικά 

προπλθρωμισ τα οποία επιτρζπουν ι απαιτοφν από ζνα αντιςυμβαλλόμενο μζροσ ςε μια 

ςφμβαςθ είτε να εξοφλιςει είτε να ειςπράξει αποηθμίωςθ για τον πρόωρο τερματιςμό τθσ 

ςφμβαςθσ, να μποροφν να αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων. 

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1θ Ιανουαρίου 2019 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 22 Μαρτίου 2018. Η 
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τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ  και του Ομίλου. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμθνεία «Αβεβαιότθτα ςχετικά με το χειριςμό κεμάτων φορολογίασ 

ειςοδιματοσ» 

 

Η Διερμθνεία 23 ζχει εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό του φορολογθτζου κζρδουσ 

(φορολογικι ηθμία), τισ φορολογικζσ βάςεισ, τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, τισ 

αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ, όταν 

υπάρχει αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν ορκότθτα των φορολογικϊν χειριςμϊν ςφμφωνα με το 

ΔΛΠ 12. ε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να εξετάηεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειριςμοί πρζπει να εξετάηονται ςυλλογικά ι εξατομικευμζνα και υπό 

τθν παραδοχι ότι οι ζλεγχοι κα διενεργθκοφν από τισ φορολογικζσ Αρχζσ ζχοντασ πλιρθ 

γνϊςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν 

• θ πικανότθτα να γίνει αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του φορολογθτζου κζρδουσ 

(φορολογικισ ηθμίασ), των φορολογικϊν βάςεων, των αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν 

ηθμιϊν, των αχρθςιμοποίθτων πιςτϊςεων φόρου και των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν από 

τισ φορολογικζσ Αρχζσ, και  

 • θ επαναξιολόγθςθ των κρίςεων και εκτιμιςεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι 

περιςτάςεισ 

Η διερμθνεία εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2019. 

Η τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ  και του Ομίλου. 

 

Πρότυπα και Τροποποιιςεισ Πρότυπων που δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 17 «Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια»  

τισ 18 Μαΐου 2017 το ΔΛΠ εξζδωςε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικακιςτά το υφιςτάμενο 

πρότυπο ΔΠΧΑ 4.  

To ΔΠΧΑ 17 κεςπίηει τισ αρχζσ για τθν καταχϊριςθ, αποτίμθςθ, παρουςίαςθ και τισ 

γνωςτοποιιςεισ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων με ςτόχο τθν παροχι μιασ περιςςότερο 

ομοιόμορφθσ προςζγγιςθσ αποτίμθςθσ και παρουςίαςθσ για όλα τα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια.  

Σο ΔΠΧΑ 17 απαιτεί θ αποτίμθςθ των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων να μθν διενεργείται ςτο 

ιςτορικό κόςτοσ αλλά ςτθν τρζχουςα αξία με τρόπο ςυνεπι και με τθ χριςθ: 
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 αμερόλθπτων αναμενόμενων ςτακμιςμζνων εκτιμιςεων μελλοντικϊν ταμειακϊν 

ροϊν με βάςθ επικαιροποιθμζνεσ παραδοχζσ,  

 προεξοφλθτικϊν επιτοκίων που αντικατοπτρίηουν τα χαρακτθριςτικά ταμειακϊν 

ροϊν των ςυμβάςεων και  

 εκτιμιςεων ςχετικά με τουσ χρθματοοικονομικοφσ και μθ κινδφνουσ που 

προκφπτουν από τθν ζκδοςθ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων. 

Σο νζο πρότυπο εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1 Ιανουαρίου 2021.  

Ετιςιεσ Βελτιώςεισ ςτα ΔΠΧΑ, Κφκλοσ 2015-2017 

Οι κατωτζρω τροποποιιςεισ του Κφκλου 2015-2017, εκδόκθκαν από το υμβοφλιο τον 

Δεκεμβρίου του 2017,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 

Ιανουαρίου 2019 και δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι κατωτζρω 

τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΠ 3 υνενϊςεισ Επιχειριςεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινζσ υμφωνίεσ  

Οι τροποποιιςεισ του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίηουν ότι όταν μια οικονομικι οντότθτα αποκτά τον 

ζλεγχο μιασ επιχείρθςθσ που αποτελοφςε κοινι επιχείρθςι τθσ, κα πρζπει να προχωριςει 

ςε αποτίμθςθ των ςυμφερόντων που είχε προθγουμζνωσ ςτθν επιχείρθςθ αυτι.  

Οι τροποποιιςεισ του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίηουν ότι μια οντότθτα που ςυμμετζχει, αλλά δεν 

ζχει από κοινοφ τον ζλεγχο μιασ κοινισ επιχείρθςθσ μπορεί να αποκτιςει από κοινοφ 

ζλεγχο ςτθν κοινι επιχείρθςθ, τθσ οποίασ θ δραςτθριότθτά αποτελεί επιχείρθςθ όπωσ 

ορίηεται ςτο ΔΠΧΑ 3. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, τα ςυμφζροντα ςτθν κοινι επιχείρθςθ που 

κατείχε προθγουμζνωσ δεν αποτιμϊνται εκ νζου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Ειςοδιματοσ 

Σο υμβοφλιο τροποποιϊντασ το ΔΛΠ 12 διευκρίνιςε ότι μια οικονομικι οντότθτα πρζπει να 

καταχωρίηει όλεσ τισ φορολογικζσ επιπτϊςεισ που προκφπτουν από τθ διανομι μεριςμάτων 

ςτα αποτελζςματα, ςτα άλλα ςυνολικά ειςοδιματα ι ςτα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το 

ποφ θ οντότθτα καταχϊριςε τθν αρχικι ςυναλλαγι από τθν οποία προζκυψαν τα 

διανεμόμενα κζρδθ και εν ςυνεχεία το μζριςμα.  

ΔΛΠ 23 Κόςτοσ δανειςμοφ 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι εάν ο δανειςμόσ που λιφκθκε ειδικά για τθν απόκτθςθ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου  παραμείνει ςε εκκρεμότθτα και το ςχετικό περιουςιακό ςτοιχείο 

ζχει καταςτεί ζτοιμο για τθν προοριηόμενθ χριςθ ι πϊλθςθ του, τότε το υπόλοιπο του 
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δανειςμοφ αυτοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτα κεφάλαια του γενικοφ δανειςμοφ 

κατά  τον υπολογιςμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίθςθσ. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίθςθ) «Μακροπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ» 

Σο υμβοφλιο, τον Οκτϊβριο του 2017, εξζδωςε τροποποιιςεισ ςτο πρότυπο ΔΛΠ 28 

«Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ». Με αυτι τθν τροποποίθςθ, το 

υμβοφλιο διευκρίνιςε ότι θ εξαίρεςθ ςτο ΔΠΧΑ 9 ιςχφει μόνο για ςυμμετοχζσ που 

παρακολουκοφνται λογιςτικά με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι οντότθτεσ κα πρζπει να 

εφαρμόηουν το ΔΠΧΑ 9 ςτα άλλα ςυμφζροντα ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροπρόκεςμων ςυμφερόντων ςτα οποία δεν εφαρμόηεται θ 

μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ και τα οποία, ςτθν ουςία, αποτελοφν μζροσ τθσ κακαρισ 

επζνδυςθσ ςε αυτζσ τισ ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ. 

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1θ Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να ζχει  επίπτωςθ ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ  και του Ομίλου. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίθςθ) «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» – Τροποποίθςθ, περικοπι ι 

διακανονιςμόσ του Προγράμματοσ Παροχών.  

Σο υμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων τθν 7θ Φεβρουαρίου 2018 εξζδωςε 

τροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 19 με τθν οποία διευκρινίηει τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να 

προςδιορίηεται το κόςτοσ υπθρεςίασ όταν προκφπτουν αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα 

κακοριςμζνων παροχϊν. φμφωνα με το ΔΛΠ 19 ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ, περικοπισ ι 

διακανονιςμοφ, απαιτείται επανυπολογιςμόσ τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ ι απαίτθςθσ των 

κακοριςμζνων παροχϊν. Η τροποποίθςθ του ΔΛΠ 19 προβλζπει ότι κα πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν οι ανακεωρθμζνεσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν και κατά τον 

επανυπολογιςμό τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ ι απαίτθςθσ προκειμζνου να προςδιοριςτεί το 

κόςτοσ υπθρεςίασ και ο κακαρόσ τόκοσ για τθν υπόλοιπθ περίοδο μετά τθν αλλαγι ςτο 

πρόγραμμα. 

Επίςθσ, με τθν τροποποίθςθ του ΔΛΠ 19 αποςαφθνίηεται θ επίδραςθ μίασ τροποποίθςθσ, 

περικοπισ ι διακανονιςμοφ ςτισ απαιτιςεισ αναφορικά με τον περιοριςμό ςτθν 

αναγνϊριςθ τθσ κακαρισ απαίτθςθσ (ανϊτατο όριο περιουςιακοφ ςτοιχείου ).  
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Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1θ Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να ζχει  επίπτωςθ ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ  και του Ομίλου. 

Τροποποιιςεισ των παραπομπών ςτο εννοιολογικό πλαίςιο των ΔΠΧΑ (που εκδόκθκαν 

ςτισ 29 Μαρτίου 2018) 

Σθν 29θ Μαρτίου 2018 το υμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων εξζδωςε το 

ανακεωρθμζνο εννοιολογικό πλαίςιο το οποίο επανακακορίηει: 

-το ςκοπό τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, 

-τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των οικονομικϊν καταςτάςεων, 

-τουσ οριςμοφσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, τθσ υποχρζωςθσ, τθσ κακαρισ κζςθσ, κακϊσ 

και των εςόδων και των εξόδων, 

-τα κριτιρια αναγνϊριςθσ και τισ οδθγίεσ ςχετικά με τον χρόνο τθσ διαγραφισ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 

-τισ βάςεισ αποτίμθςθσ και οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

και, 

-ζννοιεσ και κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν παρουςίαςθ και τισ γνωςτοποιιςεισ 

Ο ςκοπόσ τθσ ανακεϊρθςθσ του εννοιολογικοφ πλαιςίου είναι θ υποβοικθςθ όςον 

προετοιμάηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ να αναπτφςςουν   ςυνεπείσ λογιςτικζσ πολιτικζσ 

για ςυναλλαγζσ και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των 

υπαρχόντων προτφπων ι όταν ζνα πρότυπο δίνει δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ λογιςτικϊν 

πολιτικϊν. Επιπλζον, ςκοπόσ τθσ ανακεϊρθςθσ είναι να βοθκιςει όλα τα εμπλεκόμενα 

μζρθ να κατανοιςουν και να ερμθνεφςουν τα πρότυπα.  

Σο υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων εξζδωςε επίςθσ ζνα ςυνοδευτικό ζγγραφο, 

«Σροποποιιςεισ ςτισ παραπομπζσ του εννοιολογικοφ πλαιςίου», το οποίο κακορίηει τισ 

τροποποιιςεισ των προτφπων που επθρεάηονται προκειμζνου να επικαιροποιθκοφν οι 

αναφορζσ ςτο ανακεωρθμζνο εννοιολογικό πλαίςιο.  

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται από τουσ ςυντάκτεσ που αναπτφςςουν λογιςτικζσ πολιτικζσ 

βάςει του εννοιολογικοφ πλαιςίου, ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 

μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιιςεισ) «Οριςμόσ του ςθμαντικοφ» 
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Οι τροποποιιςεισ αποςαφθνίηουν τον οριςμό του ςθμαντικοφ και τον τρόπο με τον οποίο 

πρζπει να εφαρμοςκεί, ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτον οριςμό κακοδιγθςθ που μζχρι ςτιγμισ 

ζχει αναφερκεί ςε άλλα ΔΠΧΑ. Ο οριςμόσ του ςθμαντικοφ, που αποτελεί μία ςθμαντικι 

λογιςτικι ζννοια ςτα ΔΠΧΑ, βοθκά τισ εταιρείεσ να αποφαςίςουν κατά πόςο οι 

πλθροφορίεσ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. Ο 

επικαιροποιθμζνοσ οριςμόσ τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιςτικζσ Πολιτικζσ, Μεταβολζσ ςτισ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ 

και Λάκθ». Η τροποποίθςθ διαςφαλίηει ότι ο οριςμόσ του ςθμαντικοφ είναι ςυνεπισ ςε όλα 

τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίθςθ ιςχφει από τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίθςθ) «Συνενώςεισ επιχειριςεων» 

Η τροποποίθςθ αφορά τθ βελτίωςθ του οριςμοφ τθσ επιχείρθςθσ με ςκοπό να βοθκιςει τισ 

εταιρείεσ να κακορίςουν κατά πόςον μια εξαγορά που πραγματοποιοφν αφορά επιχείρθςθ 

ι ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων. Ο τροποποιθμζνοσ οριςμόσ τθσ επιχείρθςθσ 

επικεντρϊνεται ςτο παραγόμενο προϊόν μιασ επιχείρθςθσ, που είναι θ παροχι αγακϊν και 

υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ, ενϊ ο προθγοφμενοσ οριςμόσ εςτίαηε ςτισ αποδόςεισ με τθ 

μορφι μεριςμάτων, χαμθλότερου κόςτουσ ι άλλου οικονομικοφ οφζλουσ απευκείασ ςτουσ 

επενδυτζσ ι άλλουσ ιδιοκτιτεσ, μζλθ ι ςυμμετζχοντεσ.  

Οι εταιρείεσ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τον τροποποιθμζνο οριςμό τθσ επιχείρθςθσ ςε 

εξαγορζσ που κα πραγματοποιθκοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2020. 

 

 
Αλαπξνζαξκνγέο απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξνηχπσλ (ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 15) 

 

        Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο εθάξκνζαλ ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο παξαγξάθνπ 

5.5.15 ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 9, βάζεη ηεο νπνίαο ν αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ησλ αλακελφκελσλ 

πηζησηηθψλ δεκηψλ απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνζδηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε 

βάζε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ. (Βιέπε ζρεηηθά ζηελ ζεκείσζε 7.6) 

 

Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο εμήο: 
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Όκηινο 
Τπφινηπν         

01/01/2018 

ΓΠΥΑ 9       
πξνζαξκνγέο 

κεηάβαζεο 

Αλαπξνζαξκνζκέλν       
ππφινηπν       

01/01/2018 

Απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο 
18.135.765,71 -1.663.418,40 16.472.347,31 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
-13.933.016,41 -1.663.010,58 -15.596.026,99 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 989,16 -407,82 581,34 

    

    

Δηαηξεία 
Τπφινηπν         

01/01/2018 

ΓΠΥΑ 9       
πξνζαξκνγέο 

κεηάβαζεο 

Αλαπξνζαξκνζκέλν       
ππφινηπν       

01/01/2018 

Απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο 
20.428.740,95 -1.532.926,13 18.895.814,82 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
-10.684.744,93 -1.532.926,13 -12.217.671,06 
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7. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

7.1.α Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΟΜΙΛΟ 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2018 8.006.784,00 7.556.696,75 2.787.288,28 1.017.000,30 1.751.089,98 12.096,77 21.130.956,08 

Ξξνζζήθεο  2018 0,00 41.938,77 521.621,81 85.272,15 31.357,78 190.139,53 870.330,04 

Αλαπξνζαξκνγή 
παγίσλ -857.363,71 101.920,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -755.443,58 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2018 0,00 0,00 0,00 -77.662,32 -1.790,59 0,00 -79.452,91 

Θαηά ηελ 31/12/2018 7.149.420,29 7.700.555,65 3.308.910,09 1.024.610,13 1.780.657,17 202.236,30 21.166.389,63 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2018 0,00 2.556.458,75 1.903.582,97 849.329,93 1.353.729,38 0,00 6.663.101,03 

Απνζβέζεηο 2018 0,00 231.467,33 149.804,21 40.773,01 85.959,18 0,00 508.003,73 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2018 0,00 0,00 0,00 -43.975,57 -868,95 0,00 -44.844,52 

Θαηά ηελ 31/12/2018 0,00 2.787.926,08 2.053.387,18 846.127,37 1.438.819,61 0,00 7.126.260,24 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2018 7.149.420,29 4.912.629,57 1.255.522,91 178.482,76 341.837,56 202.236,30 14.040.129,39 

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ  2017 8.006.784,00 5.000.238,00 883.705,31 167.670,37 397.360,60 12.096,77 14.467.855,05 
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ΟΜΙΛΟ 

  Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2017 8.006.784,00 7.535.859,73 2.801.311,58 1.050.621,48 1.692.545,63 12.096,77 21.099.219,19 

Ξξνζζήθεο  2017 0,00 16.225,12 54.766,70 20.528,87 61.536,26 0,00 153.056,95 

Ξσιήζεηο/Κεηαθν
ξέο 2017 0,00 0,00 -68.790,00 -54.650,05 -3.081,91 0,00 -126.521,96 

Θαηά ηελ 
31/12/2017 8.006.784,00 7.552.084,85 2.787.288,28 1.016.500,30 1.750.999,98 12.096,77 21.125.754,18 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2017 0,00 2.257.819,48 1.824.507,77 849.310,55 1.285.112,37 0,00 6.216.750,17 

Απνζβέζεηο 2017 0,00 293.951,60 112.575,97 42.674,66 71.129,94 0,00 520.332,17 

Ξσιήζεηο/Κεηαθν
ξέο 2017 0,00 0,00 -33.500,77 -43.079,36 -2.603,08 0,00 -79.183,21 

Θαηά ηελ 
31/12/2017 0,00 2.551.771,08 1.903.582,97 848.905,85 1.353.639,23 0,00 6.657.899,13 

Αλαπφζβεζηε 
αμία               

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 
2017 8.006.784,00 5.000.313,77 883.705,31 167.594,45 397.360,75 12.096,77 14.467.855,05 

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ  
2016 8.006.784,00 5.278.040,25 976.803,81 201.310,93 407.433,26 12.096,77 14.882.469,02 

 

 
 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2018 8.006.784,00 7.086.812,20 536.096,48 782.696,98 1.224.900,63 12.096,77 17.649.387,06 

Ξξνζζήθεο  2018 0,00 35.616,75 170.468,66 46.885,05 9.712,59 0,00 262.683,05 

Αλαπξνζαξκνγή 
παγίσλ -857.363,71 101.920,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -755.443,58 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2018 0,00 0,00 0,00 -57.490,69 -1.790,59 0,00 -59.281,28 

Θαηά ηελ 31/12/2018 7.149.420,29 7.224.349,08 706.565,14 772.091,34 1.232.822,63 12.096,77 17.097.345,25 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2018 0,00 2.230.751,77 423.343,85 678.414,36 885.735,65 0,00 4.218.245,63 

Απνζβέζεηο 2018 0,00 216.673,48 27.400,46 27.294,04 67.552,06 0,00 338.920,04 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2018 0,00 0,00 0,00 -23.803,95 -868,95 0,00 -24.672,90 

Θαηά ηελ 31/12/2018 0,00 2.447.425,25 450.744,31 681.904,45 952.418,76 0,00 4.532.492,77 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2018 7.149.420,29 4.776.923,83 255.820,83 90.186,89 280.403,87 12.096,77 12.564.852,48 

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ  2017 8.006.784,00 4.856.060,43 112.752,63 104.282,62 339.164,98 12.096,77 13.431.141,43 
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Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 

29.405,00 ρηι. επξψ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε 

ηελ 31.12.2018, απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή. Απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ επήιζε 

κείσζε ηνπο θαηά πνζφ επξψ 755.443,58 κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ 

αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Νη εχινγεο αμίεο θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

ΞΔΟΗΝΣΖ  
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 
ΑΘΗΛΖΡΝ ΔΙΝΓΖ ΚΔΘΝΓΝΠ ΔΘΡΗΚΖΠΖΠ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ 
ΑΜΗΑΠ ΔΟΝΠ ΡΗΚΩΛ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 13 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 400 ΔΩΠ 900 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 37 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 400 ΔΩΠ 900 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 2.188 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 300 ΔΩΠ 500 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 1.352 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 300 ΔΩΠ 500 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 608 
ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 
ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑ 
ΡΚ 

3 - 6  ΔΟΩΑΛΑ 
ΡΚ/ΚΖΛΑ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 1.112 
ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 
ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑ 
ΡΚ 

4 - 6  ΔΟΩΑΛΑ 
ΡΚ/ΚΖΛΑ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 1.050 ΚΔΘΝΓΝΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 
1300 ΔΩΠ 2700 ΑΛΑ 
ΡΚ 

Δηαηξεία 

 

Γήπεδα 
νηθφπεδα 

Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2017 8.006.784,00 7.066.386,00 584.216,08 764.168,11 1.192.141,70 12.096,77 17.625.792,66 

Ξξνζζήθεο  2017 0,00 15.814,30 2.670,40 20.528,87 35.750,84 0,00 74.764,41 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2017 0,00   -50.790,00 -2.000,00 -3.081,91 0,00 -55.871,91 

Θαηά ηελ 31/12/2017 8.006.784,00 7.082.200,30 536.096,48 782.696,98 1.224.810,63 12.096,77 17.644.685,16 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο               

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2017 0,00 1.946.162,07 432.365,23 648.405,18 825.488,11 0,00 3.852.420,59 

Απνζβέζεηο 2017 0,00 279.902,03 20.879,39 30.677,10 62.760,47 0,00 394.218,99 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2017 0,00 0,00  -29.900,77 -592,00 -2.603,08 0,00 -33.095,85 

Θαηά ηελ 31/12/2017 0,00 2.226.064,10 423.343,85 678.490,28 885.645,50 0,00 4.213.543,73 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2017 8.006.784,00 4.856.136,20 112.752,63 104.206,70 339.165,13 12.096,77 13.431.141,43 

Καηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ  2016 8.006.784,00 5.120.223,93 151.850,85 115.762,93 366.653,59 12.096,77 13.773.372,07 
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ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 37 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 20 ΔΩΠ 80 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 1.514 
ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 
ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑ 
ΡΚ 

3 - 5 ΔΟΩΑΛΑ 
ΡΚ/ΚΖΛΑ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 621 
ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 
ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑ 
ΡΚ 

3 - 5 ΔΟΩΑΛΑ 
ΡΚ/ΚΖΛΑ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 497 
ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 
ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑ 
ΡΚ 

3 - 6  ΔΟΩΑΛΑ 
ΡΚ/ΚΖΛΑ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 898 
ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 
ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑ 
ΡΚ 

3 - 6  ΔΟΩΑΛΑ 
ΡΚ/ΚΖΛΑ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 1.255 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 200 ΔΩΠ 450 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 756 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 200 ΔΩΠ 450 ΑΛΑ ΡΚ 

    11.938       

 

Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 3 πξνζδηνξηζκνχ ησλ εχινγσλ 

αμηψλ. 

 

7.1. β Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

 

Όμιλοσ/Εταιρεία 

  Γιπεδα οικόπεδα 
Κτίρια κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ φνολο 

Αξία κτιςεωσ ι αποτίμθςθσ       

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2018 2.741.600,00 221.000,00 2.962.600,00 

Αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ -90.166,92 -68.291,00 -158.457,92 

Καηά ηελ 31/12/2018 2.651.433,08 152.709,00 2.804.142,08 

 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ηελ 

31.12.2018, απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή. Απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ επήιζε κείσζε 

ηνπο θαηά πνζφ επξψ 158.457,92 κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Νη εχινγεο αμίεο θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

ΞΔΟΗΝΣΖ  
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 
ΑΘΗΛΖΡΝ ΔΙΝΓΖ ΚΔΘΝΓΝΠ ΔΘΡΗΚΖΠΖΠ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΑΜΗΑΠ ΔΟΝΠ ΡΗΚΩΛ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 117 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 
200 ΔΩΠ 350 ΑΛΑ 
ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 117 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 
70 ΔΩΠ 120 ΑΛΑ 
ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 38 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 20 ΔΩΠ 50 ΑΛΑ ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 1.357 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 
400 ΔΩΠ 800 ΑΛΑ 
ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΘΡΗΟΗΝ 153 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 
400 ΔΩΠ 800 ΑΛΑ 
ΡΚ 
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ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 1.019 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 
200 ΔΩΠ 450 ΑΛΑ 
ΡΚ 

ΔΙΙΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 5 ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΡΖΚΑΡΑΓΝΟΑΠ ΡΗΚΖ ΑΛΑ Ρ.Κ. 20 ΔΩΠ 90 ΑΛΑ ΡΚ 

    2.804       

 

Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 3 πξνζδηνξηζκνχ ησλ εχινγσλ 

αμηψλ. 

 

7.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο         

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 369.244,82 263.425,96 365.072,57 264.245,02 

Ξξνζζήθεο  2018 44.553,00 105.818,86 39.431,00 100.827,55 

Θαηά ηελ 31/12/2018 413.797,82 369.244,82 404.503,57 365.072,57 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 244.389,86 225.313,39 245.188,44 226.132,46 

Απνζβέζεηο  2018 36.661,65 19.076,47 34.723,19 19.055,98 

Θαηά ηελ 31/12/2018 281.051,51 244.389,86 279.911,63 245.188,44 

Αλαπφζβεζηε  αμία         

Καηά ηελ 31/12/2018 132.746,31 124.854,96 124.591,94 119.884,13 

Καηά ηελ 31/12/2017 124.854,96 38.112,57 119.884,13 38.112,56 

 

 

7.3 Τπεξαμία επηρείξεζεο 

 
πεξαμία εμαγνξάο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE (θαηά 

ηελ απφθηεζε) 808.363.29 

Κείνλ :   

Εεκία απνκείσζεο κέρξη  31/12/2014  313.363,29 

Εεκία απνκείσζεο ζηε ρξήζε 2015 15.000,00 

χλνιν 480.000,00 

 

Πηε ρξήζε 2018 έγηλε έιεγρνο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο θαη δελ πξνέθπςε ζέκα. 
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7.4. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 
Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο εηαηξείεο  αλαιχνληαη σο 

θαησηέξσ: 

 

7.4.1 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

  Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 

DIPO A.E. 166.479,82 166.479,82 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 726.047,32 726.047,32 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE 2.497.092,00 2.497.092,00 

ΤΝΟΛΟ 3.389.619,14 3.389.619,14 

Πσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ζπκκεηνρψλ  -446.046,73 -446.046,73 

ΤΝΟΛΟ  2.943.572,41 2.943.572,41 

 

 

 

7.4.2 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ. 1.026.393,74 1.026.393,74 1.026.393,74 1.026.393,74 

INTERWOOD CYPRUS 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 

ΤΝΟΛΟ 1.026.393,74 1.070.393,74 1.026.393,74 1.070.393,74 

Πσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ζπκκεηνρψλ  -1.026.393,74 -1.070.393,74 -40.846,38 -84.846,38 

ΤΝΟΛΟ ΤΓΓΔΝΔΙ 0,00 0,00 985.547,36 985.547,36 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε ζπγγελή εηαηξεία INTERWOOD (CYPRUS) LTD πσιήζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2018. 

 

 

 

 

7.4.3 Δπελδχζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 
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7.5 Απνζέκαηα 

 
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

Απνζέκαηα 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Δκπνξεχκαηα 7.160.235,71 6.391.797,58 6.068.206,50 5.476.599,21 

Έηνηκα πξντφληα & 
εκηηειή 1.316.928,76 1.379.460,04 629.608,91 726.248,45 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο 
χιεο 1.407.322,22 948.515,32 151.141,53 80.448,22 

χλνιν 9.884.486,69 8.719.772,94 6.848.956,94 6.283.295,88 

Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα 
απαμίσζε απνζεκάησλ -122.979,08 -122.979,08 -122.979,08 -122.979,08 

χλνιν 9.761.507,61 8.596.793,86 6.725.977,86 6.160.316,80 

 

 

 

7.6 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

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

 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ξειάηεο 9.381.919,09 8.877.353,67 14.171.320,08 11.792.360,15 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 193.620,25 533.140,25 48.832,35 357.500,35 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 6.221.781,30 5.964.931,82 5.580.507,13 5.414.058,24 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 2.759.853,31 3.704.223,48 2.614.294,73 3.574.164,90 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 588.597,49 1.144.223,48 570.697,49 1.126.173,90 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο -4.241.252,13 -2.088.106,99 -3.796.537,40 -1.835.516,59 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 14.904.519,31 18.135.765,71 19.189.114,38 20.428.740,95 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 839.873,99 901.395,57 839.873,99 901.395,57 

Διι. Γεκφζην 125.630,62 74.386,98 53.133,16 53.150,18 

Ινηπνί Σξεψζηεο 823.148,01 845.354,06 678.073,69 658.826,25 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 60.284,33 59.408,37 57.943,43 59.288,26 

Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ. 564.763,70 685.137,60 514.698,86 490.468,58 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 38.077,59 34.097,88 30.883,59 24.717,04 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.451.778,24 2.599.780,46 2.174.606,72 2.187.845,88 
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Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  
Όκηινο  Δηαηξεία  

πφινηπν  01/01/2017 1.788.106,99 1.535.516,59 

Απνκείσζε ρξήζεσο 2017 328.188,02 300.000,00 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2017 -28.188,02 0,00 

πφινηπν  31/12/2017 2.088.106,99 1.835.516,59 

Κεηαβνιή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (Γ.Ξ.Σ.Α. 9) 1.663.418,40 1.532.926,13 

Γηνξζσκέλα πφινηπα 01.01.2018 3.751.525,39 3.368.442,72 

Απνκείσζε ρξήζεσο 2018 489.726,74 428.094,68 

πφινηπν  31/12/2018 4.241.252,13 3.796.537,40 

 

 

Γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο θαη έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε. 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο θαη ε 

ινγηζηηθή ηνπο αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο εθάξκνζαλ ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο παξαγξάθνπ 5.5.15 

ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 9, βάζεη ηεο νπνίαο ν αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ 

δεκηψλ απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνζδηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ δεκηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαησηέξσ πίλαθαο 

ρξνλνινγηθήο αλάιπζεο θαη πνζνζηψλ, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη εχινγσλ πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ, κε βάζε ηνλ νπνίν νη πξφζζεηεο αλακελφκελεο 

πηζησηηθέο δεκίεο θαηά ηελ 01.01.2018 αλήιζαλ ζε 1.663.418,40 επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη 

1.532.926,13 γηα ηελ εηαηξεία θαη βάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο 01.01.2018 θαη νη 

αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2018 – 31.12.2018 ζε 489.726,74 

επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη 428.094,68 επξψ γηα ηελ εηαηξεία, νη νπνίεο βάξπλαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2018 

 

 67 

 

Α) ΑΠΟΜΔΙΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ ΓΠΥΑ 9 

 
ΟΜΙΛΟ 31/12/2018 

 
ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΞΣΑ 9 

 ΧΩΡΙ 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ 

ΚΔΣΟΗ 30 

ΖΚΔΟΔΠ 

ΜΕΧΡΙ 90 
ΗΜΕΡΕ 

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 90 
ΗΜΕΡΕ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 1.100.306,66 6.110.637,60 861.582,87 697.130,34 8.769.657,47 

Ξνζνζηφ 

απσιεηψλ 0,00 301.089,97 100.758,11 523.452,86 925.300,94 

 

 
ΟΜΙΛΟ 01/01/2018 

 
ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΞΣΑ 9 

 ΧΩΡΙ 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ 

ΚΔΣΟΗ 30 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΜΕΧΡΙ 90 
ΗΜΕΡΕ 

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 90 
ΗΜΕΡΕ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 2.561.014,09 6.766.509,18 573.042,47 868.757,02 10.769.322,76 

Ξνζνζηφ 

απσιεηψλ 0,00 778.657,56 14.972,76 869.788,08 1.663.418,40 

 

 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/12/2018 

 
ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΞΣΑ 9 

 ΧΩΡΙ 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ 

ΚΔΣΟΗ 30 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΜΕΧΡΙ 90 
ΗΜΕΡΕ 

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 
90 ΗΜΕΡΕ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 8.113.329,95 5.564.010,74 257.416,70 697.130,34 14.631.887,73 

Ξνζνζηφ 
απσιεηψλ 0,00 301.089,97 100.551,17 523.452,86 925.094,00 

 

 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ   01/01/2018 

 
ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΞΣΑ 9 

 ΧΩΡΙ 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ 

ΚΔΣΟΗ 30 

ΖΚΔΟΔΠ 

ΜΕΧΡΙ 90 
ΗΜΕΡΕ 

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 90 
ΗΜΕΡΕ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 7.561.988,56 6.248.041,45 45.655,75 868.607,44 14.724.293,20 

Ξνζνζηφ 
απσιεηψλ   778.657,56 14.774,71 739.493,86 1.532.926,13 

 

 

 Β) ΑΠΑΙΣΗΔΙ Δ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

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

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ 
ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ 6.376.113,97 5.454.981,24 4.353.764,05 3.539.964,34 

ΑΞΝΚΔΗΩΠΔΗΠ 3.315.951,19 2.218.401,21 2.871.443,40 1.835.516,59 
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Γ) Γηα ην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ πνζνχ επξψ 4.000 ρηι. πεξίπνπ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ 

Δηαηξεία, ππάξρνπλ εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο θαη εγγπήζεηο ησλ νθεηιεηψλ πνζνχ επξψ 

1.600 ρηι. πεξίπνπ θαη γηα πνζφ επξψ 2.400 ρηι. είλαη ζε εμέιημε δηθαζηηθέο ελέξγεηεο εθ 

κέξνπο ηεο εηαηξείαο θαη κε βάζε ηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο,  αλακέλνληαη 

ζεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο. 

 

 

 

7.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα 

 
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 

  
Όκηινο Δηαηξεία 

  
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ρακείν 
15.530,96 10.402,38 4.715,86 1.210,94 

Θαηαζέζεηο φςεσο 
821.077,40 1.006.916,66 696.417,14 771.900,96 

χλνιν 836.608,36 1.017.319,04 701.133,00 773.111,90 

 
 
7.8 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη ηξεηο 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επηά θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.523.437,04) δηαηξνχκελν 

ζε  (37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηα νγδφληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα (34.986.430) είλαη 

θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο 

νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 

κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. 

Νη κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην 

Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 

7.9 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

 
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο : 
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Όκηινο Δηαηξεία 

  
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Απνζεκαηθφ 
εχινγεο αμίαο 1.103.796,03 1.587.292,12 1.103.796,03 1.587.292,12 

Ραθηηθφ 
απνζεκαηηθφ 1.197.237,76 1.197.237,76 1.147.160,90 1.147.160,90 

Έθηαθην 
απνζεκαηηθφ 43.297,15 43.297,15 43.297,15 43.297,15 

Αθνξνιφγεηα 
απνζεκαηηθά 239.720,95 239.720,95 239.720,95 239.720,95 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 
ηακ.ξνψλ 0,00 -46.291,31 0,00 -46.291,31 

χλνιν 2.584.051,89 3.021.256,67 2.533.975,03 2.971.179,81 

 
 
 
 
7.10 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 
 Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Νκνινγηαθά δάλεηα 8.835.919,11 12.144.760,44 8.835.919,11 12.144.760,44 

Καθξνπξφζεζκα. δάλεηα 6.200.418,33 3.177.914,01 5.933.000,00 3.000.000,00 

Ξαξάγσγν αληηζηάζκηζεο 
ηακ. ξνψλ 0,00 65.199,04 0,00 65.199,04 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  
ππνρξ. 0,00 0,00 24.722,45 16.722,54 

χχλλννιινν  15.036.337,44 15.387.873,49 14.793.641,56 15.226.682,02 

 

 

Γηα ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ θαη ηνπο φξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ,  ε εηαηξεία έρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλία κε φιεο ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο απφ θνηλνχ. Ζ ζπκθσλία  θαζνξίδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο  κέρξη ηνλ Κάξηην ηνπ 2021.  Πήκεξα είλαη ζε εμέιημε  ζπδήηεζε, 

γηα ηελ ζχλαςε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηξηψλ ηξαπεδψλ 

γηα ηνλ  δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο δαλεηζκνχ. 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 

29.405,00 ρηι. επξψ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 
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7.11 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 

 

 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα :         

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 471.551,00 471.390,00 300.682,00 292.049,00 

χλνιν 471.551,00 471.390,00 300.682,00 292.049,00 

     Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο -5.572,00   -3.155,00 -11.731,00 -4.024,00 

χλνιν -5.572,00   -3.155,00 -11.731,00 -4.024,00 

     Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο (Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα) 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 3.374,00 -14.008,00 -3.098,00 -13.470,00 

χλνιν 3.374,00   -14.008,00   -3.098,00 -13.470,00 

     Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: 
   31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 471.551,00   471.390,00   300.682,00 292.049,00 

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 471.551,00   471.390,00   300.682,00 292.049,00 

     Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 

       31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 13.021,00 14.571,00 8.679,00 7.218,00 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 6.951,00 7.098,00 4.313,00 4.458,00 

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε -5.518,00 -58.593,00 -2.740,00 -35.153,00 

Θφζηνο ηεξκαηηζκνχ 1.791,00 14.316,00     

Εεκηέο απφ πεξηθνπέο 1.645,00 27.501,00 1.645,00 27.501,00 

χλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 17.890,00   4.893,00 11.731,00 4.024,00 

     Η ζπλνιηθή ρξέσζε έρεη θαηαλεκεζεί σο εμήο: 
     31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Έμνδα δηνίθεζεο 17.890,00   4.893,00   11.731,00 4.024,00 

  17.890,00   4.893,00 11.731,00 4.024,00 

     Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ: 
     31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Yπφινηπν έλαξμεο 471.390,00 480.505,00 292.049,00 301.495,00 

Πχλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 17.890,00 4.893,00 11.731,00 4.024,00 

  489.280,00  485.398,00  303.780,00 305.519,00 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο απφ αιιαγέο ζε νηθνλνκηθέο 
παξαδνρέο -17.729,00 -14.008,00 -3.098,00 -13.470,00 

  -17.729,00  -14.008,00  -3.098,00 -13.470,00 

Τπφινηπν ηέινπο 471.551,00  471.390,00  300.682,00 292.049,00 

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

   

31.12.2018 31.12.2017 
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% % 
Προεξοφλθτικό 
επιτόκιο 

  

1,70% 1,50% 

Πλθκωριςμόσ 
  

1,00% 1,00% 
Μελλοντικζσ 
αυξιςεισ μιςκϊν 

  

1,00% 1,00% 
Διάρκεια 
υποχρεϊςεων 

  

14,34 13,26 

 

 
7.12 Λνηπέο πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ 67.935,69 67.935,69 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

Νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξνβαίλνπλ ζε ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ.  

Ζ ρξήζε 2018 γηα  ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζα ειεγρζεί απφ ηνλ 

Νξθσηφ Διεγθηή βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2018. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Οη ρξήζεηο 2011-2017, νκνίσο έρνπλ 

ειεγρζεί από Οξθσηό Διεγθηή.  

 
 
7.13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρ/ζκεο 
ππνρξεψζεηο  Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  813.442,80 2.252.876,69 1.877.879,61 2.018.842,34 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 103.522,38 0,00 27.680,00 0,00 

χλνιν 916.965,18 2.252.876,69 1.905.559,61 2.018.842,34 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 144.959,57 128.529,80 79.886,38 73.067,19 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 7.740,00 23.477,70 0,00 7.350,00 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 705.623,45 485.094,45 563.725,68 396.243,18 
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Κεξίζκαηα πιεξσηέα 1.266,63 1.266,63 1.266,63 1.266,63 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 253.306,04 139.238,31 117.604,05 119.614,50 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 171.295,27 196.546,34 170.602,88 169.581,73 

χλνιν 1.284.190,96 974.153,23 933.085,62 767.123,23 

 

 
7.14 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

Νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αθνξνχλ δάλεηα : 

   Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Βξαρππξφζεζκεο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 16.719.737,39 15.986.988,53 16.046.673,97 15.406.237,85 

Καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επφκελε ρξήζε 625.936,13 300.000,00 500.000,00 300.000,00 

χλνιν 17.345.673,52 16.286.988,53 16.546.673,97 15.706.237,85 

 

 

Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 3,75% έσο 6,00% θαη ε δηάξθεηα ησλ 

δαλείσλ απηψλ είλαη απφ 3 έσο 12 κήλεο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. 

 

7.15 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

 
   Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

ΦΞΑ 367.634,88 490.297,46 323.416,91 455.569,43 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 
ΞΟΝΠ/ΘΝ 50.350,74 40.222,69 30.308,82 23.243,49 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 
ΡΟΗΡΩΛ 5.885,98 6.894,43 1.929,00 5.719,99 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 56.394,60 44.757,05 55.954,27 44.172,20 

ΞΟΝΖΓ. ΣΟΖΠΔΩΛ 0,00 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 480.266,20 582.171,63 411.609,00 528.705,11 

 

 

 
 

7.16 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο 

 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 
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Αλαβαιιφκελεο θνξ. 
πνρξ. 1.236.868,10 1.736.622,68 1.080.234,02 1.531.668,35 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. 
Απαηη. -879.552,39 -1.044.108,65 -652.963,92 -775.691,92 

  357.315,71 692.514,03 427.270,10 755.976,43 

 

 
Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

  
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Τπφινηπν αξρήο 
ρξήζεο 692.514,03 477.293,44 755.976,42 519.637,73 

Απεπζείαο ζηελ θαζ. 
ζέζε -248.654,07 44.266,01 -252.141,26 44.109,99 

Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα 
απνηειέζκαηα -86.544,22 170.954,58 -76.565,06 192.228,70 

Τπφινηπν ηέινπο 
ρξήζεο 357.315,74 692.514,03 427.270,10 755.976,42 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Δλζψκαηα πάγηα 
1.236.868,10 1.736.622,68 1.080.234,02 1.531.668,35 

χλνιν 
1.236.868,10 1.736.622,68 1.080.234,02 1.531.668,35 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Αυια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 51.901,04 65.171,96 6.213,83 9.057,66 

πνρξεψζεηο απφ 
παξνρέο ζε εξγαδνκ. 117.887,69 136.703,13 75.170,50 84.694,21 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. 
κηζζψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνκείσζε 
ζπκκεηνρψλ 10.211,60 11.845,45 10.211,60 11.845,45 

Απνκείσζε 
απνζεκάησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 
103.250,00 119.770,00 103.250,00 119.770,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ. 
ξνψλ 0,00 18.907,72 0,00 18.907,72 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ 
δεκηψλ 596.302,06 691.710,39 458.118,00 531.416,88 

χλνιν 

879.552,39 1.044.108,65 652.963,93 775.691,92 
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Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4579/2018 (ΦΔΘ Α' 201/03.12.2018), αληηθαηαζηάζεθε 

ην άξζξν 58 ηνπ ΘΦΔ (λ.4172/2014). 

 Κε ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ θεξδψλ απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο 

θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα αλά έηνο, αξρήο γελνκέλεο ηεο κείσζεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2019. 

 
7.17 Πσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ξσιήζεηο 
εκπ/ησλ 24.062.207,19 22.475.990,80 25.236.308,68 23.089.063,54 

Ξσιήζεηο 
πξντφλησλ 4.966.596,92 4.432.257,22 2.231.340,49 2.059.578,69 

Ξσιήζεηο 
ινηπ.απνζ.. 823.515,93 758.890,31 39.223,93 51.485,14 

Ξσιήζεηο 
ππεξεζηψλ 246.787,00 145.617,57 5.007,61 1.097,65 

Πχλνιν 30.099.107,04 27.812.755,90 27.511.880,71 25.201.225,02 

 
 
 
 
7.18 Κφζηνο πσιήζεσλ 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ξσιήζεσλ  
εκπ/ησλ 18.612.717,92 17.509.070,17 20.657.660,71 18.947.326,41 

Ξσιήζεσλ 
πξντφλη. 4.126.158,49 3.569.620,52 1.677.117,59 1.582.911,31 

Ξσιήζεσλ ινηπ. 
Απνζ. 638.501,72 567.856,14 28.512,92 22.980,89 

Ξσιήζεσλ 
ππεξεζ. 19.814,57 27.184,39 0,00 1.901,41 

Πχλνιν 23.397.192,70 21.673.731,22 22.363.291,22 20.555.120,02 

 

 
7.19 Άιια έζνδα  

 
  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Δπηδνηήζεηο- 
επηρνξ. 0,00   0,00   

„Έζνδα απφ 
πξνκήζεηεο 5.212,22 11.041,68 5.212,22 11.041,68 
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Έζνδα απφ 
ελνίθηα 101.434,67 108.614,95 255.946,67 304.564,44 

Έζνδα απφ 
δεκαηνπνίεζε 0,00 1.009,79 0,00 1.009,79 

Δηζπξαηηφκελα 
έμνδα 
απνζηνιήο 
αγαζψλ 471.932,79 463.172,06 370.598,91 301.846,80 

Πχλνιν 578.579,68 583.838,48 631.757,80 618.462,71 

 

 

 
7.20 Άιια έμνδα  

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 
έμνδα 30.236,20 15.590,45 29.709,97 15.305,88 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 
έζνδα -24.288,61 -15.008,87 -24.152,30 -15.007,27 

Έθηαθηεο δεκίεο 
97.369,39 7.941,22 96.927,22 7.941,22 

Έθηαθηα θέξδε 
-178.223,03 -19.504,63 -12.099,36 -12.511,99 

Έμνδα πξνεγ. 
ρξήζεσλ 27.325,61 31.396,91 18.170,20 25.655,83 

Έζνδα πξνεγ. 
ρξήζεσλ -73.261,31 -39.857,53 -73.261,31 -26.545,00 

Ξξνβιέςεηο γηα 
επηζθαιείο απαηηήζεηο 461.918,94 328.188,02 428.094,68 300.000,00 

Έζνδα απφ  
πξνβιέςεηο 27.807,80 0,00 0,00   

χλνιν 368.884,99 308.745,57 463.389,10 294.838,67 

 

 

 
 
7.21 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ 561.727,51 871.603,82 467.060,36 582.071,42 

Ακνηβέο ηξίησλ 312.204,63 296.809,07 136.016,06 126.931,60 

Ξαξνρέο ηξίησλ 192.534,95 62.372,07 216.821,80 168.009,61 

Φφξνη – ηέιε 123.325,39 94.236,04 113.636,85 62.284,85 

Γηάθνξα έμνδα 147.957,22 114.110,70 110.009,84 88.097,36 

Απνζβέζεηο παγίσλ 159.014,18 72.574,53 147.645,62 64.274,41 

Ξξνβιέςεηο 
απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ 17.890,00 4.893,00 11.731,00 4.024,00 

χλνιν 1.514.653,88 1.516.599,23 1.202.921,53 1.095.693,25 
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7.22 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 
 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 
1.815.354,29 1.435.780,55 1.083.788,27 908.365,01 

Ακνηβέο ηξίησλ 
89.991,80 42.202,72 23.162,60 28.283,08 

Ξαξνρέο ηξίησλ 
340.126,20 328.639,13 161.202,96 168.875,70 

Φφξνη – ηέιε 
75.672,96 129.096,74 61.335,49 98.810,87 

Γηάθνξα έμνδα 
1.297.719,91 1.053.565,95 913.566,06 786.792,03 

Απνζβέζεηο παγίσλ 
339.206,10 446.546,69 204.602,85 335.131,44 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ 0,00 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 3.958.071,26 3.435.831,78 2.447.658,23 2.326.258,13 

 
 
 
 

 
7.23 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

 

 
  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Σξεσζηηθνί ηφθνη 
θαη ζπλαθή έμνδα 1.506.234,39 1.522.928,82 1.424.929,14 1.455.609,37 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -9.073,98 -2.094,97 -7.767,34 -410,88 

χλνιν 1.497.160,41 1.520.833,85 1.417.161,80 1.455.198,49 

 
 

7.24 Απνηειέζκαηα απφ απνηίκεζε Δπελδπηηθψλ αθηλήησλ 

 
 
 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Εεκηέο απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ -158.457,92 0,00  -158.457,92 0,00 

χλνιν -158.457,92 0,00 -158.457,92 0,00 
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7.25 Φφξνη-Έμνδα 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί 
θεξδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
πεξηφδνπ (έζνδν/έμνδν) 

86.544,22 -170.954,58 76.565,06 -192.228,70 

χλνιν 86.544,22 -170.954,58 76.565,06 -192.228,70 

 

 

 

Πηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2018 δελ αλαγλσξίζζεθε θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηαηί ππήξραλ κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθά δεκηέο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο.  

 

7.26 Κέξδε αλά κεηνρή 

Bαζηθά 

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

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε 

(ίδηεο κεηνρέο) 

 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ 
θφξνπο -130.190,22 -230.101,83 167.323,77 -99.649,51 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο 
αξηζκφο κεηνρψλ 

34.986.430 34.986.430 34.986.430 34.986.430 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο 
αλά κεηνρή 

-0,0037 -0,0066 0,0048 -0,0028 
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7.27 Δξγαδφκελνη ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

 
  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Άηνκα 126 114 67 63 

 

 
 

7.28 Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

 
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη αξλεηηθφ θαη ιφγσ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ δελ δίδεηαη κέξηζκα 

ζηνπο κεηφρνπο.  

 

7.29 Δλδερφκελα 

 
Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ 

επξψ  163.160,79 ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο 

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

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

νκίινπ. 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 
Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 

«Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ ζπληξέρνπλ. Ππγθεθξηκέλα δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιήο Ιήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο  εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε απηφλ θαη λα 

εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη 

σο έλαο ηνκέαο. 

Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ 

θαη δελ ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

απηή νξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: 
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  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ 
ΔΚΞΝΟΗΝ ΜΙΔΗΑΠ 24.885.723,12 22.475.990,80 25.275.532,61 23.089.063,54 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ 
ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 4.966.596,92 4.432.257,22 2.231.340,49 2.059.578,69 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ 
ΞΙΑΛΗΠΚΑ  210.196,73 758.890,31 5.007,61 51.485,14 

511.3 ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ 
ΜΙΔΗΑΠ 36.590,27 145.617,57 0,00 1.097,65 

ΠΛΝΙΝ 30.099.107,04 27.812.755,90 27.511.880,71 25.201.225,02 

 

 
9. 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 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Ξνζά ζε επξψ 
Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

α) Έζνδα 66.365,12 51.840,56 6.658.095,14 5.468.276,29 

β) Έμνδα 6.739,17 15.937,09 73.649,47 110.875,28 

γ) Απαηηήζεηο 360.625,08 355.415,13 8.081.896,12 6.011.387,45 

δ) πνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 104.428,94 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 
κειψλ ηεο δηνίθεζεο 269.285,45 347.896,33 181.621,85 233.635,19 

ζη) Απαηηήζεηο απφ 
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 
ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα 
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 
ηεο δηνίθεζεο 1.836.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 

 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ (ζπγαηξηθψλ) κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ 

βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.  
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10. Ακνηβή ειεγθηψλ 

 
Νη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ έρνπλ σο εμήο: 

 

 
ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 
2018 2017 2018 2017 

πνρξεσηηθφο έιεγρνο 33.860,00 34.840,00 18.870,00 19.850,00 

Φνξνινγηθή Ππκκφξθσζε 31.256,00 31.256,00 18.656,00 18.656,00 

 

 
 

 

11. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 
Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί :  

 α) ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ : 

 - πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300.000,00 επξψ  

 - πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000,00 επξψ  

 - πξνο ηελ Ρξάπεδα Eurobank κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 450.000,00 επξψ  

  -πξνο ηελ ALPHA Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 330.000,00 επξψ. 

β) ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο DIPO πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000,00 

επξψ. 

 

 

 

12. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηα νπνία ζα 

έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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13. ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΔΠΙΣΟΚΙΟΤ 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ζ εηαηξεία 

εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν απφ δάλεηα κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. Ζ αλάιπζε ηεο 

επαηζζεζίαο ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαηά +/- 50bps πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζεσξείηαη εχινγε. 

 

Δηαηξεία 2017 
Λνγηζηηθή 

Αμία 
+50ΜΒ -50ΜΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 15.144.000,00 -75.720,00 75.720,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 15.706.000,00 -78.530,00 78.530,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 29% 
 

44.732,50 -44.732,50 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα  -109.517,50 109.517,50 

    
    
Δηαηξεία 2018 

Λνγηζηηθή 
Αμία 

+50ΜΒ -50ΜΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 14.768.000,00 -73.840,00 73.840,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 16.546.000,00 -82.730,00 82.730,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 29% 
 

45.405,30 -45.405,30 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα  -111.164,70 111.164,70 

 

 

Διεπζίλα, 25 Απξηιίνπ 2019 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
 

 

 
 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
 

 
 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο   Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 
 

 
 

 

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο     Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 


