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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ -  ELTOP ABEE» 

 

 
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Γλψκε 

 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ 

ΣΡΟΚΟΤΓΗ -  ELTOP ABEE» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ  ηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο  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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ -  ELTOP 

ABEE» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Βάζε 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 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία, 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 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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Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

 

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

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο 

φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη 

εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

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

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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

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

Λνκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο 

θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη 

απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα 

ηε γλψκε καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε 
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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. 

 

 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 λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο 

είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη 

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

Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία 

λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο 

θαη ην θαηά πφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο 

ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 

 

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

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 
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Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ 

 

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

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 

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

 

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

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην 

πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί  κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018. 

 

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

ΣΡΟΚΟΤΓΗ -  ELTOP ABEE» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο 

αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ. 

 

 

 
 

 
 

Αζήλα, 24 Απξηιίνπ 2019 

 

 

 

 

 
  ΑΓΓΔΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΣΙΑ-ΓΡΟΜΠΑΚΗ 

  Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

  Α.Κ. ΠΝΔΙ 13071 

 

 

ΠΝΙ Α.Δ. 
Κέινο Γηθηχνπ Crowe Global 

Φσθ. Λέγξε 3, 112 57 Αζήλα 
Α.Κ. ΠΝΔΙ 125 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ « ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ ELTOP ABEE» 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.  

  

Δπηδφζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα αλαζθφπεζε πεπξαγκέλσλ 

 

    Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2018 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά 333 ρηιηάδεο 

επξψ, ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Ρν κηθηφ θέξδνο  

δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 647 ρηι. επξψ έλαληη 727 ρηι. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο ήηαλ δεκηνγφλν 417,46 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ 

106,75 ρηιηάδσλ επξψ ην 2017. Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ήηαλ αξλεηηθά 

θαηά 225,23 ρηι. επξψ έλαληη 22,00 ρηι. επξψ ην 2017. Ρν 2018 έρνπλ εθαξκνγή γηα πξψηε 

ρξνληά νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9. Παλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην 

ΓΣΞΑ 9 ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο επηβαξχλζεθε θαηά 18.736,67 επξψ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά 33.824,26 επξψ. 

 

εκαληηθά Γεγνλφηα  

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. 

Πξνβιεπφκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο 

Πην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2019 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 43% πεξίπνπ  ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2018. Ρν ίδην δηάζηεκα πεξλνχλ ζηαδηαθά ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ 

δηάζεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνβιέπεηαη λα έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα.  
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

  

Ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο  Δηαηξείαο  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 ηεο  Δηαηξείαο  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. 

  

 

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. 

 

 

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ ηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε ζπλάιιαγκα. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη αθίλεηα θαη έρεη έλα ππνθαηάζηεκα ζηνλ Αγ. Αζαλάζην Γέθπξα   

Θεζζαινλίθε. 
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Κίλδπλνη θαη Αβεβαηφηεηεο. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο  θίλδπλνο  

 

Ζ 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 Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν ζε επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε 

ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη έλα εθηεηακέλν πειαηνιφγην θαη θαλείο 

απφ ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. . 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 είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο 

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

δπλαηφηεηεο καο.  

 

 

Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Γηαλνκή θεξδψλ  

 

Ρα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  είλαη  αξλεηηθά θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο 
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πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

 

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο-Έζνδα 01.01.2018 – 31.12.2018 

Αγνξάζηξηα Δηαηξεία   

DIPO A.E. 207.764,45 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 66.364,66 

 

 

Γηεηαηξηθέο Αγνξέο-Έμνδα 01.01.2018 – 31.12.2018 

Πσιήηξηα Δηαηξεία   

DIPO A.E. 4.126,44 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 2.698.963,33 

 

 

Τπφινηπα Απαηηήζεσλ – Τπνρξεψζεσλ 31.12.2018 

Τπφινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ   3.727.580,20 

DIPO A.E. 27.145,11   

 

 

 Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη κειψλ ηεο 
Γηνίθεζεο 2018 

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 87.669,60 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 

 

Διεπζίλα, 22 Απξηιίνπ 2019 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 

 

 

 

ΚΗΣΑΖΙ Θ. ΡΟΝΘΝΓΖΠ 
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 

ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ –ELTOP A.B.E.E. 

Υξήζεσο 2018 

 
 

 

 
 

 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

 

 
Πεκ 

 
31.12.2018 31.12.2017 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
    

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 
    

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 
 

1.253.655,45 789.691,09 

Αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.3 
 

3.972,56 4.970,82 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.4 
 

65.531,05 66.652,09 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.15 
 

213.946,21 254.039,88 

   
1.537.105,27 1.115.353,88 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
    

Απνζέκαηα Δκπνξεπκάησλ 6.5 
 

2.232.913,43 1.747.275,84 

Απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο  6.6 
 

1.439.064,95 1.210.879,18 

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.6 
 

249.243,29 364.231,36 

Ρακεηαθά  δηαζέζηκα & ηζνδχλακα  6.6 
 

66.526,16 179.871,64 

   
3.987.747,83 3.502.258,02 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
  

5.524.853,10 4.617.611,90 

     
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

    
Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά 

    
Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.8 

 
186.000,00 186.000,00 

Απνζεκαηηθά  6.9 
 

2.599.124,62 2.599.124,62 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν 
  

-2.693.404,21 -2.267.081,25 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
  

91.720,41 518.043,37 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
    

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
    

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 6.10 
 

267.418,33 177.914,01 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.15 
 

156.634,08 204.954,33 
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ 
απφ ηελ ππεξεζία 6.11 

 
120.299,77 129.765,77 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 6.12 
 

50.000,00 50.000,00 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
  

594.352,18 562.634,11 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
    

Ξξνκεζεπηέο & ινηπέο πνρξεψζεηο 6.13 
 

3.817.341,99 2.830.328,57 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 6.10 
 

748.977,92 568.230,29 

πνρξεψζεηο απφ  θφξνπο ηέιε 6.14 
 

17.687,03 12.524,04 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.13 
 

254.773,57 125.851,52 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
  

4.838.780,51 3.536.934,42 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 
  

5.433.132,69 4.099.568,53 
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  
5.524.853,10 4.617.611,90 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

 
εκ 31.12.2018 31.12.2017 

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 6.16 3.927.766,25 3.594.558,01 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 6.16 -3.280.653,87 -2.867.244,19 

Μηθηά Κέξδε 
 

647.112,38 727.313,82 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 6.19 -176.242,36 -314.274,75 

Έμνδα Γηαζέζεσο 6.20 -803.261,85 -492.389,68 

Άιια Έμνδα/'Δζνδα 6.18 -26.521,20 10.621,93 

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ απνη/ησλ 
 

-358.913,03 -68.728,68 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 6.21 212,07 681,66 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 6.21 -71.014,90 -58.567,45 

Κέξδε πξν θφξσλ 
 

-429.715,86 -126.614,47 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.22 12.258,44 19.863,85 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 
 

-417.457,42 -106.750,62 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα 
   ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

απνηειέζκαηα  
   Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

 
13.903,00 -7.200,00 παξνρψλ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ δελ 
αλαθαηαηάζζνληαη 

 
-4.031,87 2.088,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 
 

9.871,13 -5.112,00 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ 
 

-407.586,29 -111.862,62 

    Βαζηθά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή  6.23 -6,73 -1,72 

    Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ απνη/ησλ θαη 
ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 

 
-225.228,63 22.046,95 

 



ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ –ELTOP A.B.E.E. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2018 

 

15 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

χλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπφινηπα 01.01.2018 186.000,00 2.599.124,62 -2.267.081,25 518.043,37 

Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 
  

-18.736,67 -18.736,67 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 -407.586,29 -407.586,29 

Τπφινηπα 31.12.2018 186.000,00 2.599.124,62 -2.693.404,21 91.720,41 

 

 

 
 

 
Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

χλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπφινηπα 01.01.2017 186.000,00 2.599.124,62 -2.155.218,63 629.905,99 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
   

0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 -111.862,62 -111.862,62 

Τπφινηπα 31.12.2017 186.000,00 2.599.124,62 -2.267.081,25 518.043,37 
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 
 
 

 
 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Θέξδε πξν θφξσλ   -429.715,86 -126.614,47 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

  Απνζβέζεηο   133.684,40 90.775,63 

Ξξνβιέςεηο   4.437,00 -3.994,00 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 

 
-212,07 -681,66 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  71.014,90 58.567,43 
Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

  Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ   -485.637,59 -145.759,92 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   -130.813,33 -156.352,56 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  1.121.098,45 350.414,49 

Μείνλ:  

  Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  -71.014,90 -58.567,43 
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(α)  

 
212.841,00 7.787,51 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
  Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  -596.650,50 -42.862,16 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο  212,07 681,66 
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(β)  

 
-596.438,43 -42.180,50 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
  Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα  270.251,95 26.147,20 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ)  

 
270.251,95 26.147,20 

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) 

 
-113.345,48 -8.245,79 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ   179.871,64 188.117,43 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ  66.526,16 179.871,64 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία «ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΑΒΔΔ», είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ 

Διιάδα κε ΑΟ.Γ.Δ.ΚΖ 84591402000. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο. Ηδξχζεθε ην 1996 (ΦΔΘ  

6790/7-10-96). Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο  εκπνξίαο παξαγσγήο 

θαη επεμεξγαζίαο  πάζεο θχζεσο μπιείαο. 

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

Γεθεκβξίνπ 2018, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 22 Απξηιίνπ 2019. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

 

Κηραήι Ρξνθνχδεο   Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ  Πχκβνπινο 

Πσηήξεο Ρξνθνχδεο   Αληηπξφεδξνο 

Δπηχρηνο Ξαπαδάθεο    Κέινο 

 

 
 

2. ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη είλαη 

εθθξαζκέλεο ζε επξψ. Η Δηοίθεζε ζεωρεί όηη ε αρτή ηες ζσλετηδόκελες δραζηερηόηεηας 

αποηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε προεηοηκαζίας ηες παρούζας τρεκαηοοηθολοκηθής 

πιεροθόρεζες. 

2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηε Κεηξηθή. Νη 

ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε νιηθή ελνπνίεζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο 

επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο ρξήζεο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 
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πθίζηαηαη. Πηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο κεηξηθήο νη ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην 

θφζηνο θηήζεο. 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

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

Γελ ππάξρνπλ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

2.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, 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 Δηαηξείαο 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. Ζ Δηαηξεία  παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη 

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

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη κφλν ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη 

σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

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 πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην θφζηνο, 

κεησκέλα κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (πιελ ησλ γεπέδσλ) θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. 

Ρα κεραλήκαηα θαη ηα  κεηαθνξηθά κέζα απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζε εχινγεο αμίεο 

ζεσξνχκελεο σο θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ρα ππφινηπα πάγηα 

ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 
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Νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε 

ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηα Δ.Ι.Ξ. ζηα Γ.Ι.Ξ. ηελ 

1/1/2010. 

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 4%-10% 

Κεραλήκαηα 15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 15-20% 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 12% 

Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 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 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. 

2.7 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 
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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. 

2.8 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 θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο. 

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.  

2.9 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 Δηαηξεία 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. 

2.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  

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

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

ρακεινχ ξίζθνπ. 

2.11 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.  

2.12 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 
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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 Δηαηξείαο, 

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. 

2.13 Γαλεηζκφο 

Γάλεηα Σξαπεδψλ 

Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα 

ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

2.14 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

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

θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο 

θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο 

θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη 

ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη 

θνξνινγηθνχο λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο 

ζρεηίδνληαη.  

(β)  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ 

αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.15 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 

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

αθππεξέηεζε παξά κφλν ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. 
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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. 

2.16 Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία 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. 

2.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

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

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία 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. 

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο  θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.19 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. 
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Η  Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη 

βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη  σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο 

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 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε 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 .  

(α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ρν ζχλνιν  ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο  γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη ρνλδξηθέο πσιήζεηο 

γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη έλα εθηεηακέλν 

πειαηνιφγην θαη θαλείο απφ ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε 

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

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

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

ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαη ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά 

φξηα ρξεκαηνδφηεζεο ,γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξεηαζηεί ,απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο 

. 

(δ) Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δε ππήξμε αλάγθε γηα ηελ ρξήζε ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.  
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4. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

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

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα. Ζ Δηαηξεία  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. 

 

5. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

 

Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηελ 01.01.2018 ή 

µκεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο  Δηαηξείαο ζρεηηθά µε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2018 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

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

πεξηιακβάλεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ρν πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 39 

θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρν ΓΞΣΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Λνεκβξίνπ 2016.  

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

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

 

 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 

«Έζνδα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο» 

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

απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 Πεπηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
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Ηαλνπαξίνπ 2018. Ρν ΓΞΣΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΙΞ 18, ΓΙΞ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΞΣΑ 

13, ΔΓΓΞΣΑ 15, ΔΓΓΞΣΑ 18 θαη ΚΔΓ 31. Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε 

δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΞΣΑ 15 κε ζθνπφ λα παξαζρεζνχλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίπησζε ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο θαζψο ε αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ πεγψλ εζφδνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 15. 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζεκεηψλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο 

αλαγλσξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν. 

 

ΓΠΥΑ 4 «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα» (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 

κε ην ΓΠΥΑ 4».  

Ρν Ππκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Πεπηεκβξίνπ 2016 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΞΣΑ 4 ψζηε 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΞΣΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ 

ην ζπκβνχιην  ΓΞΣΑ 4. Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  

αλαβνιή. Ρν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα (ή ηηο 

ηπρφλ απνθιίζεηο) πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη (νπλ) φηαλ ην ΓΞΣΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ 

έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

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

αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 κέρξη ην 

2021. Νη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΙΞ 39 γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

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

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 3ε Λνεκβξίνπ 2017. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη δηεπθξηλίδεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή ηελ πιεξσκή 

πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. Ππγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν 

λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

κηα κε λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε 

πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

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

θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 
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κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε 

πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 28ε Καξηίνπ 2018. 

 

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθψλ αθηλήησλ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 40 πνπ εμέδσζε ην Ππκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 

δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Κηα 

αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Κηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ 

απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε. 

  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 14ε Καξηίνπ 2018. 

 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (Σξνπνπνίεζε) 

“Σαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη 

ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία 

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

αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ 2018. 

Δτήσιες Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

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

Γεθεκβξίνπ 2016,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ 2018.  

 

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Ξ.Σ.Α.» πνπ 

πξνβιέπνληαλ απφ ην Ξξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη 

πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

 

Γ.Π.Υ.Α. 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ πξνηχπνπ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νξηζκέλεο 

απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο , ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο  πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ωο θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο 

θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 5 «Κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο». 

 

ΓΛΠ 28 «Δπηκέηξεζε πγγελψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ ζηελ εχινγε αμία» 

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

θνηλνπξαμίεο πνπ θαηέρνληαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ 

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

ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο πνπ δελ 

έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζψζεηο»  

Πηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 17. Πθνπφο 

ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα  

ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν 

γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα 

αλαγλσξίδεη   πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε 

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

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

16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα 

θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη 

λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Ρν λέν πξφηππν 

εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 

θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31ε Νθησβξίνπ 2017. 
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Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ δελ έρεη επίπησζε ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΓΠΥΑ 9 (Σξνπνπνίεζε) « Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Υαξαθηεξηζηηθά 

πξνπιεξσκήο κε αξλεηηθή απνδεκίσζε» 

Ρν Ππκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Νθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΞΣΑ 9 ψζηε λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ραξαθηεξηζηηθά 

πξνπιεξσκήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα 

ζχκβαζε είηε λα εμνθιήζεη είηε λα εηζπξάμεη απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο 

ζχκβαζεο, λα κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 22 Καξηίνπ 2018. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο . 

 

ΔΓΓΠΥΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο» 

Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή 

δεκία), ηηο θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

• εάλ νη θνξνινγηθνί ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ ηελ 

παξαδνρή φηη νη έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε γλψζε 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

• ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο 

(θνξνινγηθήο δεκίαο), ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο Αξρέο, θαη  ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα 

γεγνλφηα θαη νη πεξηζηάζεηο 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη  επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 
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Πξφηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξφηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.: 

 

ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα»  

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

πξφηππν ΓΞΣΑ 4.  

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

γλσζηνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

 

Ρν ΓΞΣΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην 

ηζηνξηθφ θφζηνο αιιά ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε: 

 ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

κε βάζε επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,  

 πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ ξνψλ 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη  

 εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ έθδνζε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

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

Ηαλνπαξίνπ 2021.  

 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2015-2017 

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

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΠΥΠ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΠΥΑ 11 Κνηλέο πκθσλίεο  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ 

έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηεινχζε θνηλή επηρείξεζή ηεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

απνηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ζηελ επηρείξεζε απηή.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη, αιιά δελ έρεη 

απφ θνηλνχ ηνλ έιεγρν κηαο θνηλήο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνθηήζεη απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ 

θνηλή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηά απνηειεί επηρείξεζε φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΑ 
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3. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ζπκθέξνληα ζηελ θνηλή επηρείξεζε πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο 

δελ απνηηκψληαη εθ λένπ. 

 

ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο 

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

θαηαρσξίδεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ 

ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ ε 

νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε 

θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα. 

ΓΛΠ 23 Κφζηνο δαλεηζκνχ 

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

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 

θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ δαλεηζκνχ 

απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ θαηά  ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Μαθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

θαη θνηλνπξαμίεο» 

Ρν Ππκβνχιην, ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2017, εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΙΞ 28 

«Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Κε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε, ην 

Ππκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ε εμαίξεζε ζην ΓΞΣΑ 9 ηζρχεη κφλν γηα ζπκκεηνρέο πνπ 

παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νληφηεηεο ζα πξέπεη λα 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ζηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηα νπνία, ζηελ νπζία, απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο 

επέλδπζεο ζε απηέο ηηο ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο . 

 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» – Σξνπνπνίεζε, πεξηθνπή ή 

δηαθαλνληζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξνρψλ.  

Ρν Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ 2018 εμέδσζε 

ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19 κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ππεξεζίαο φηαλ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ, 

απαηηείηαη επαλππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ 
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παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19 πξνβιέπεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

αλαζεσξεκέλεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηνλ επαλυπνινγηζκφ ηεο θαζαξήο 

ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ν θαζαξφο 

ηφθνο γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν κεηά ηελ αιιαγή ζην πξφγξακκα. 

Δπίζεο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19 απνζαθελίδεηαη ε επίδξαζε κίαο ηξνπνπνίεζεο, 

πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ ζηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο θαζαξήο απαίηεζεο (αλψηαην φξην πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ).  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη  επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο . 

 

Σξνπνπνηήζεηο ησλ παξαπνκπψλ ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ (πνπ 

εθδφζεθαλ ζηηο 29 Μαξηίνπ 2018) 

Ρελ 29ε Καξηίνπ 2018 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ην 

αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν επαλαθαζνξίδεη: 

-ην ζθνπφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

-ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

-ηνπο νξηζκνχο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηεο ππνρξέσζεο, ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαζψο θαη 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, 

-ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ηεο δηαγξαθήο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

-ηηο βάζεηο απνηίκεζεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη, 

-έλλνηεο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

Ν ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε ππνβνήζεζε φζνλ 

πξνεηνηκάδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα αλαπηχζζνπλ   ζπλεπείο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

ππαξρφλησλ πξνηχπσλ ή φηαλ έλα πξφηππν δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη λα βνεζήζεη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα πξφηππα. Ρν Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ εμέδσζε επίζεο έλα ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν, «Ρξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαπνκπέο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ», ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ 

επεξεάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη αλαθνξέο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 
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ΓΛΠ 1 θαη ΓΛΠ 8 (ηξνπνπνηήζεηο) «Οξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα εθαξκνζζεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε πνπ κέρξη ζηηγκήο έρεη 

αλαθεξζεί ζε άιια ΓΞΣΑ. Ν νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ, πνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή ινγηζηηθή 

έλλνηα ζηα ΓΞΣΑ, βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ν επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκφο 

ηξνπνπνηεί ην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» θαη ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο 

Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Ιάζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δηαζθαιίδεη φηη ν 

νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ είλαη ζπλεπήο ζε φια ηα πξφηππα ησλ ΓΞΣΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη 

απφ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

ΓΠΥΑ 3 (Σξνπνπνίεζε) «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο 

εηαηξείεο λα θαζνξίζνπλ θαηά πφζνλ κηα εμαγνξά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθνξά επηρείξεζε ή 

νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ν ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο ηεο επηρείξεζεο επηθεληξψλεηαη 

ζην παξαγφκελν πξντφλ κηαο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ε παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο, ελψ ν πξνεγνχκελνο νξηζκφο εζηίαδε ζηηο απνδφζεηο κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή άιινπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο απεπζείαο ζηνπο επελδπηέο ή άιινπο 

ηδηνθηήηεο, κέιε ή ζπκκεηέρνληεο. Νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνλ 

ηξνπνπνηεκέλν νξηζκφ ηεο επηρείξεζεο ζε εμαγνξέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 

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

 

        Ζ εηαηξεία  εθάξκνζε 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. 

 

Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο εμήο: 

    

 
Τπφινηπν         

01/01/2018 

ΓΠΥΑ 9       
πξνζαξκνγέο 

κεηάβαζεο 

Αλαπξνζαξκνζκέλν       
ππφινηπν       

01/01/2018 

Απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο 
1.400.530,86 -18.736,67 1.381.794,19 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
-2.267.081,25 -18.736,67 -2.285.817,92 
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6. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

6.1 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

 

 

Κηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Μεραλήκαηα/ 
Σερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπφο 

εμνπιηζκφο χλνιν 

Αμία θηήζεσο            

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2017 154.660,24 2.085.106,73 179.465,30 265.460,61 2.684.692,88 

Ξξνζζήθεο  2017 0,00  29.872,30 0,00  8.000,60 37.872,90 

Ξσιήζεηο  2017 0,00  0,00  -24.115,05 0,00  -24.115,05 

Θαηά ηελ 31/12/2017 154.660,24 2.114.979,03 155.350,25 273.461,21 2.698.450,73 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο           

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2017 130.047,31 1.320.738,06 128.102,04 263.230,10 1.842.117,51 

Απνζβέζεηο  2017 4.360,53 80.818,79 3.854,14 1.723,71 90.757,17 

Ξσιήζεηο  2017 0,00  0,00  -24.115,04 0,00  -24.115,04 

Θαηά ηελ 31/12/2017 134.407,84 1.401.556,85 107.841,14 264.953,81 1.908.759,64 

Αλαπφζβεζηε αμία           

Καηά ηελ 31/12/2017 20.252,40 713.422,18 47.509,11 8.507,40 789.691,09 

Καηά ηελ 31/12/2016 24.612,93 764.368,67 51.363,26 2.230,51 842.575,37 

 
 

 
 

ΔΛΣΟΠ 

Κηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Μεραλήκαηα/ 
Σερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο ΠΡΟΚ/ΛΔ χλνιν 

Αμία θηήζεσο              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2018 154.660,24 2.114.979,03 155.350,25 273.461,21   2.698.450,73 

Ξξνζζήθεο  2018 6.322,02 351.153,15 31.693,55 17.342,06 190.139,53 596.650,31 

Ξσιήζεηο  2018     -20.171,63     -20.171,63 

Θαηά ηελ 31/12/2018 160.982,26 2.466.132,18 166.872,17 290.803,27 190.139,53 3.274.929,41 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο             

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2018 134.407,84 1.401.556,85 107.841,14 264.953,81   1.908.759,64 

Απνζβέζεηο  2018 4.749,76 112.221,67 8.159,51 7.555,20   132.686,14 

Ξσιήζεηο  2018     -20.171,62     -20.171,62 

Θαηά ηελ 31/12/2018 139.157,60 1.513.778,52 95.829,03 272.509,01 0,00 2.021.274,16 

Αλαπφζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 31/12/2018 21.824,66 952.353,66 71.043,14 18.294,26 190.139,53 1.253.655,25 

Καηά ηελ 31/12/2017 20.252,40 713.422,18 47.509,11 8.507,40 0,00 789.691,09 
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6.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 185.495,53 180.185,16 

Ξξνζζήθεο  2018 0,00 5.310,37 

Θαηά ηελ 31/12/2018 185.495,53 185.495,53 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 180.524,71 180.185,15 

Απνζβέζεηο  2018 998,26 339,56 

Θαηά ηελ 31/12/2018 181.522,97 180.524,71 

Αλαπφζβεζηε  αμία     

Καηά ηελ 31/12/2018 3.972,56 4.970,82 

Καηά ηελ 31/12/2017 4.970,82 0,01 

 

 

 

6.3. Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 
Αθνξνχλ εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία γηα ελνίθηα, ΓΔΖ θαη leasing. 
 
 

 

6.4 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Δκπνξεχκαηα 289.412,89 225.997,15 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 687.319,85 653.211,59 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 1.256.180,69 868.067,10 

χλνιν 2.232.913,43 1.747.275,84 
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6.5 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

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

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Ξειάηεο 1.243.471,00 1.114.028,54 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 52.000,00 52.000,00 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 385.806,56 234.502,32 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο -242.212,61 -189.651,68 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 1.439.064,95 1.210.879,18 

Ινηπνί Σξεψζηεο 246.948,13 362.293,39 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 2.295,16 1.937,97 

Λνηπέο απαηηήζεηο 249.243,29 364.231,36 
 

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

    31.12.2018 31.12.2017 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 01/01/2018 189.651,68 189.651,68 

Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 18.736,67 0,00 

Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο 2018 33.824,26 0,00 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2018 0,00 0,00 

Τπφινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2018 242.212,61 189.651,68 

 

 

6.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

 
 31.12.2018 31.12.2017 

Ρακείν 3.618,36 1.799,61 

Θαηαζέζεηο φςεσο 62.907,80 178.072,03 

χλνιν 66.526,16 179.871,64 

 
 

6.7 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δηαθφζηεο δέθα έμη ρηιηάδεο  (186.000,00) Δπξψ 

δηαηξνχκελν ζε εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο (62.000) νλνκαζηηθέο  κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 

Δπξψ εθάζηε. 

 

6.8 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  
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 31.12.2018 31.12.2017 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 31.664,06 31.664,06 
Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 1.400.000,00 1.400.000,00 
Έθηαθην απνζεκαηηθφ 100.000,00 100.000,00 
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 30.000,00 30.000,00 

Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο 1.037.460,56 1.037.460,56 

χλνιν 2.599.124,62 2.599.124,62 

 
 
 

6.9 Γάλεηα 

 Νη ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

` 31.12.2018 31.12.2017 

   Καθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 267.418,33 177.914,01 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 748.977,92 568.230,29 

χλνιν 1.016.396,25 746.144,30 

 

 

6.10 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 

 

Ξνζά ζε Δπξψ 31.12.2018 31.12.2017 

Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα : 
  

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 120.300,00 129.766,00 

χλνιν 120.300,00 129.766,00 

   
Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα  

  
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 4.437,00 -3.994,00 

χλνιν 4.437,00 -3.994,00 

   
Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο (Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα) 

  
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 7.200,00 7.200,00 

χλνιν 7.200,00 7.200,00 

   

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: 
  

Ξνζά ζε Δπξψ 31.12.2018 31.12.2017 

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 120.300,00 129.766,00 

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 120.300,00 129.766,00 

   

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 
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Ξνζά ζε Δπξψ 31.12.2018 31.12.2017 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 3.529,00 3.277,00 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 1.895,00 1.853,00 

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο 0,00 0,00 

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε -2.778,00 -23.440,00 

Άιιν έμνδν (έζνδν) 1.791,00 14.316,00 

Θφζηνο ηεξκαηηζκνχ 
  

χλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 4.437,00 -3.994,00 

   
Η ζπλνιηθή ρξέσζε έρεη θαηαλεκεζεί σο εμήο: 

  

   
Ξνζά ζε Δπξψ 31.12.2018 31.12.2017 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 0,00 0,00 

Έμνδα δηάζεζεο 0,00 0,00 

Έμνδα δηνίθεζεο 4.437,00 -3.994,00 

 
4.437,00 -3.994,00 

   Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ: 
  

 
31.12.2018 31.12.2017 

Yπφινηπν έλαξμεο 129.766,00   126.560,00   

Πχλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 4.437,00   -3.994,00   

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο απφ αιιαγέο ζε νηθνλνκηθέο παξαδνρέο -13.903,00   7.200,00   

Τπφινηπν ηέινπο 120.300,00   129.766,00   

   

   

   Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο 
είλαη νη εμήο: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

 
% % 

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1,70% 1,50% 

Ξιεζσξηζκφο 1,00% 1,00% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,00% 1,00% 

Γηάξθεηα ππνρξεψζεσλ 14,34 13,26 

 
 

 

6.11 Λνηπέο πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
  

31.12.2018 31.12.2017 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 50.000,00 50.000,00 
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Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005 θαη γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 50.000,00.  

Ζ εηαηξεία γηα ηε ρξήζε 2018 έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ 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 τρήζεης 2011-2017, οκοίως έτοσλ 

ειεγτζεί από Ορθωηό Ειεγθηή.  

 

6.12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο  ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
31.12.2018 31.12.2017 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  3.809.601,99 2.814.200,87 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 7.740,00 16.127,70 

χλνιν 3.817.341,99 2.830.328,57 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 45.462,11 37.587,93 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 96.283,75 63.704,95 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 112.358,79 13.280,18 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 668,91 11.278,46 

χλνιν 254.773,56 125.851,52 

 

 

 

6.13 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

ΦΞΑ 0,00 0,00 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΞΟΝΠ/ΘΝ 13.423,46 11.217,80 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΡΟΗΡΩΛ 3.851,70 1.090,44 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 411,87 215,80 

ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΕΩΝ 0,00 0,00 

χλνιν 17.687,03 12.524,04 

 

6.14 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  



ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ –ELTOP A.B.E.E. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2018 

40 

 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. 156.634,08 204.954,33 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. -213.946,21 -254.039,88 

 
-57.312,13 -49.085,55 

 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεο -49.085,55 -27.133,70 

Απεπζείαο ζηελ θαζ. ζέζε -12.258,44 -2.088,00 

Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα απνηειέζκαηα 4.031,87 -19.863,85 

Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεο -57.312,12 -49.085,55 

 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 31.12.2018 31.12.2017 

Δλζψκαηα πάγηα 156.634,08 204.954,33 

χλνιν 156.634,08 204.954,33 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31.12.2018 31.12.2017 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 30.074,94 37.632,07 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 45.687,21 56.114,30 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 138.184,06 160.293,51 

χλνιν 213.946,21 254.039,88 

 

6.15 Πσιήζεηο 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Ξσιήζεηο εκπ/ησλ 329.580,35 423.034,42 

Ξσιήζεηο πξντφλησλ 2.723.615,19 2.372.678,53 

Ξσιήζεηο ινηπ.απνζ.. 784.292,00 707.405,17 

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 90.278,71 91.439,89 

Πχλνιν 3.927.766,25 3.594.558,01 
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6.16 Κφζηνο πσιήζεσλ 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Ξσιήζεσλ  εκπ/ησλ 232.213,98 335.659,73 

Ξσιήζεσλ πξντφλη. 2.438.451,09 1.986.709,21 

Ξσιήζεσλ ινηπ. Απνζ. 609.988,80 544.875,25 

Πχλνιν 3.280.653,87 2.867.244,19 
 
 

6.17 Άλλα έξοδα/έσοδα  31.12.2018 31.12.2017 

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ -7.872,75 -1.435,00 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 61,15 126,37 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα -48,57 -0,78 

Έθηαθηεο δεκίεο 442,17 0,00 

Έθηαθηα θέξδε -251,99 -1.199,99 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 366,93 5.200,00 

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 0,00 -13.312,53 

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 33.824,26 0,00 

χλνιν 26.521,20 -10.621,93 
 
 

6.18 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 75.278,18 202.947,93 

Ακνηβέο ηξίησλ 28.269,00 55.678,55 

Ξαξνρέο ηξίησλ 30.991,53 14.766,46 

Φφξνη-ηέιε 1.600,00 25.048,01 

Γηάθνξα έμνδα 28.813,30 19.827,80 

Απνζβέζεηο παγίσλ 6.853,35 0,00 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 4.437,00 -3.994,00 

χλνιν 176.242,36 314.274,75 
 
 

6.19 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 359.532,86 244.376,77 

Ακνηβέο ηξίησλ 65.619,75 13.919,64 

Ξαξνρέο ηξίησλ 84.378,49 38.320,97 

Φφξνη – ηέιε 2.635,92 7.380,90 

Γηάθνξα έμνδα 189.088,65 104.095,95 

Απνζβέζεηο παγίσλ 102.006,18 84.295,45 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 0,00 0,00 

χλνιν 803.261,85 492.389,68 
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6.20 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 71.014,90 58.567,43 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -212,07 -681,66 

χλνιν 70.802,83 57.885,77 

 
 
 

6.21 Φφξνη-Έμνδα 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν) 12.258,44 19.863,85 

χλνιν 12.258,44 19.863,85 

 

 

 

 

6.22 Κέξδε αλά κεηνρή 

 
Βαζηθά 

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) 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -417.457,42 -106.750,60 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 62.000 62.000 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή -6,73 -1,72 

 

 

6.23 Δξγαδφκελνη  ζηελ εηαηξεία  

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Άηνκα 43 37 
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6.24 Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

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

κεηφρνπο.  

 

6.25 Δλδερφκελα 

 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

 

7. 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 : 

 

 

Πνζά ζε επξψ 31.12.2018 31.12.2017 

α) Έζνδα 274.129,11 292.497,18 

β) Έμνδα 2.703.089,77 2.153.833,60 

γ) Απαηηήζεηο 27.145,11 30.646,43 

δ) πνρξεψζεηο 3.727.580,20 2.760.098,14 
ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ 
ηεο δηνίθεζεο 87.669,60 110.761,14 

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

 

 

 

 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ  κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ 

βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.  
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8. ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

 
Ρν πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν 

αλήιζε ζε πνζφ επξψ 7.460,00 θαη ζε πνζφ επξψ 8.200,00 γηα ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. 

Ξέξαλ απηψλ δελ παξέρνληαη άιιεο ππεξεζίεο. 

 

9. 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. 

Διεπζίλα, 22 Απξηιίνπ 2019 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
 

 

 
Κηραήι Θ. Ρξνθνχδεο  

 
 

 
Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.    Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 

 
 

Πσηήξηνο Θ. Ρξνθνχδεο      Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
 

 

 
 

 


