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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 
Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Aναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και σας παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας  
Με την λήξη της 9ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία «NUEVO ΑΕ» παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της, τα παρακάτω 
οικονομικά στοιχεία: 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2018, ανήλθαν σε € 12.581.287 από € 11.018.168 το 2017, αυξημένες  κατά ποσοστό 14%. 
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της. Η αύξηση των πωλήσεων 
οφείλεται κυρίως στο επίπεδο εξυπηρέτησης, στην τιμολογιακή πολιτική και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
Το ποσοστό μικτού κέρδους ανήλθε σε 22% έναντι 23% την προηγούμενη χρήση.  
Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε € 1.188.213 από € 1.022.106 την προηγούμενη χρήση 2017.  
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το αποτέλεσμα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2018 ανήλθε σε ποσό € 950.092 έναντι του ποσού € 
786.592 της προηγούμενης χρήσης 2017. 
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 
Στη χρήση 2017 η εταιρεία προέβη σε σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις και ειδικότερα σε αγορά ιδιόκτητων βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των παραγωγικών και διοικητικών της υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί εντός του 2019. 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2/1/2018, αποφάσισε την διανομή κερδών προηγούμενων 
χρήσεων αξίας € 109.890 (ήτοι 99.900 μετοχές επί € 1,10 ανά μετοχή). 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/5/2018, αποφάσισε την μείωση της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών της εταιρίας κατά € 2 ανά μετοχή. Η συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 199.800. Το μετοχικό Κεφάλαιο 
διαμορφώνεται πλέον σε € 599.400, και διαιρείτε σε € 99.900 μετοχές  με ονομαστική αξία € 6 ανά μετοχή. 
 
Οργανωτική δομή εταιρείας 
Η εταιρεία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρεία εντάσσεται στον κλάδο 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών για την ζωική παραγωγή.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 
Ονομ/νυμο   Ιδιότητα 
Γεώργιος Κεφαλάς   Πρόεδρος  
Καρβέλης Ιωάννης   Αντιπρόεδρος 
Γκογκορώσης Νικόλαος  Διευθύνων Σύμβουλος 
Κεφαλάς  Απόστολος  Μέλος 
Γκογκορώσης Ροδόλφος  Μέλος 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022. 
 
Στόχοι - βασικές αξίες – αρχές διοίκησης  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. 
προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της 
και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνει όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που απαιτούνται.  
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, και η ορθή διαχείριση στα πλαίσια των 
νομοθετικών υποχρεώσεων. Επίσης βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία έχει επενδύσει σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών, όπως μηχανήματα, κτιριακές 
εγκαταστάσεις κλπ. 
 
Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2018  σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2017, ως 
εξής: 

- Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους έμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2017, δηλαδή σε 22% έναντι του 23% τη 
προηγούμενη χρήση.  

- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 1,64 (φορές) από 1,63 (σχεδόν ίδιο δηλαδή) 
- Ο δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, διαμορφώθηκε σε 100% από 97% 
- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας αυξήθηκε σε σχέση με το 2017, δηλαδή σε 8%, έναντι του 7% τη προηγούμενη χρήση 

 
Διαχείριση κινδύνων 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς 
και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια 
αγορά. 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και τα εντεταλμένα στελέχη αυτής, διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις 
πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:  

- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων και της 
προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών 

- εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιμάται και 
ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς 



 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2018 

  

 5 

- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων 
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι εξαρτώμενοι στο μέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν 
από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και τις προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.  
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει ειδικές δικλείδες 
ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. 
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό 
πιστώσεων και περιορίζεται σημαντικά λόγω της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της και της ελαχιστοποίησης ζημιών από επισφαλείς 
πελάτες.  
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις 
ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και 
των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες 
(καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).   
Περαιτέρω αναφορά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία, παρατίθεται στη σημείωση 5 των Οικονομικών αυτών Καταστάσεων. 
 
Τάσεις και προοπτικές για το 2019 
Η εταιρεία θα συνεχίσει την πορεία της στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει χαράξει η Διοίκησή της, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία στον 
κλάδο που δραστηριοποιείται.  
 
Χρηματοπιστωτικά μέσα 
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αναλύονται στις επιμέρους σημειώσεις των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας 
Η Εταιρεία διαθέτει υποκαταστήματα και αποθήκες στις περιοχές Νέα Αρτάκη Ευβοίας και Σχηματαρίου. 
 
Ίδιες μετοχές  
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Τομέας έρευνας και ανάπτυξης  
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Περιβαλλοντική ενημέρωση 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Στα 
πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρίας εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της 
περιβαλλοντικής απόδοσης. Βούληση και στόχος της Εταιρείας είναι οι διαδικασίες και τα προϊόντα να έχουν τη μικρότερη δυνατή αρνητική 
περιβαλλοντική επίπτωση κατ’ αναλογία με την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
Προτεινόμενη Διάθεση Κερδών  
Το ΔΣ θα προτείνει στους μετόχους για τη χρήση 2018 να μην γίνει διανομή κερδών της τρέχουσας χρήσης. Η εν λόγω απόφαση τελεί υπό 
την Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
Εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα 
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν είκοσι έξι (26) άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2018 και συνολικά καταβλήθηκαν για 
μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο προσωπικό € 614.251 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση της 
εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
τους, παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, να λειτουργεί με φροντίδα για το 
περιβάλλον διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τους εργαζόμενους και 
να ασκεί υπεύθυνη επικοινωνία και προώθηση των προϊόντων της. Επίσης, η εκπαίδευση και η εξέλιξη όλων των συνεργατών είναι πολύ 
σημαντική για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας. 
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2/1/2019, αποφάσισε την διανομή κερδών προηγούμενων 
χρήσεων αξίας € 199.800 (ήτοι 99.900 μετοχές επί € 2 ανά μετοχή). 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6/3/2019, αποφάσισε την μείωση της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών της εταιρίας κατά € 2 ανά μετοχή. Η συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 199.800. Το μετοχικό Κεφάλαιο 
διαμορφώνεται πλέον σε € 399.600, και διαιρείται σε € 99.900 μετοχές  με ονομαστική αξία € 4 ανά μετοχή. 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31/12/2018, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και να 
χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
 
Νέα Αρτάκη Εύβοιας, 28 Ιουνίου 2019 
 
O Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
Γεώργιος Κεφαλάς 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας NUEVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας NUEVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
εταιρείας NUEVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι 
ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει 
τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και 
τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 
οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων 
και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση 
τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
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συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά 
ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των 

άρθρων 43α και του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία NUEVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Ιωάννα Πετρουλάκη 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40831 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

       
 Ποσά σε € Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 
        
Περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1 2.055.057 1.803.760 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 13.244 917 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   6.12 123.863 110.291 
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς Τίτλους 6.3 40.004 40.004 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 63.058 75.208 
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   2.295.225 2.030.180 
        
Αποθέματα 6.5 1.107.599 897.936 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 6.6 5.379.943 4.985.465 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.7 486.098 589.461 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 892.088 834.585 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   7.865.728 7.307.448 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   10.160.953 9.337.628 
        
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 599.400 799.200 
Αποθεματικά  6.10 199.800 180.283 
Αποτελέσματα εις νέον   3.046.919 2.572.612 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   3.846.119 3.552.095 
        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.15 1.820.357 971.823 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.11 49.350 38.000 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   1.869.707 1.009.823 
        
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.13 2.097.510 2.050.175 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.14 334.633 246.041 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.15 2.012.984 2.479.495 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   4.445.127 4.775.710 
Σύνολο Υποχρεώσεων   6.314.834 5.785.533 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   10.160.953 9.337.628 

 
Σημείωση: 
Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2017 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και αναγνώρισε τη 
συνολική επίδρασή στο κονδύλι «Αποτελέσματα εις νέο» την 01/01/2018. (Σημείωση 4.1). 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 



 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2018 

  

 9 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

   01/01 - 
31/12/2018 

01/01 - 
31/12/2017  Ποσά σε € Σημ. 

        
        
Πωλήσεις 6.16 12.581.287 11.018.168 
Κόστος πωληθέντων 6.17 -9.800.413 -8.439.387 
Μικτό Κέρδος   2.780.874 2.578.781 
Λοιπά έσοδα 6.18 11.292 6.175 
Έξοδα διάθεσης 6.20 -1.373.226 -1.417.341 
Έξοδα διοίκησης 6.19 -72.906 -63.065 
Λοιπά έξοδα 6.21 -157.822 -82.444 
Κέρδη εκμετάλλευσης   1.188.213 1.022.106 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.22 20.937 20.648 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.23 -259.057 -256.162 
Κέρδη προ φόρων   950.092 786.592 
Φόρος εισοδήματος 6.24 -319.661 -198.835 
Καθαρά κέρδη περιόδου 630.431 587.757 
        

 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

    1/1 - 
31/12/2018 

1/1 - 
31/12/2017 

        
Καθαρά κέρδη περιόδου 630.431 587.757 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 630.431 587.757 

 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

 Ποσά σε € Μετοχικό   Αποτελέσματα Σύνολο κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο 
Υπόλοιπο την 1/1/2017 799.200 152.764 2.062.324 3.014.288 
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον  27.519 -27.519 0 
Διανομή κερδών    -49.950 -49.950 
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 27.519 -77.469 -49.950 
Αποτέλεσμα περιόδου   587.757 587.757 
Λοιπά συνολικά έσοδα:     
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)    0 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 587.757 587.757 
Υπόλοιπο την 31/12/2017 799.200 180.283 2.572.612 3.552.095           
Υπόλοιπο την 1/1/2018 799.200 180.283 2.572.612 3.552.095 
Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9     -26.716 -26.716 
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1/1/2018 799.200 180.283 2.545.896 3.525.379 
Διανομή κερδών    -109.890 -109.890 
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον  19.517 -19.517 0 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -199.800   -199.800 
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες -199.800 19.517 -129.407 -309.690 
Αποτέλεσμα περιόδου   630.431 630.431 
Λοιπά συνολικά έσοδα:     
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)    0 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 630.431 630.431 
Υπόλοιπο την 31/12/2018 599.400 199.800 3.046.919 3.846.119 
 
 
Σημείωση: 
Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2017 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και αναγνώρισε τη 
συνολική επίδρασή στο κονδύλι «Αποτελέσματα εις νέο» την 01/01/2018. (Σημείωση 4.1). 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
 
  1/1- 

31/12/2018 
1/1- 

31/12/2017  Ποσά σε € 
 (έμμεση μέθοδος)     
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  950.092  786.592  
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις 162.325 123.294  
Προβλέψεις 33.743 13.000  
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές 0 (8.596) 
Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές       
επενδυτικής δραστηριότητας) 96.148 (207.235) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 259.057 258.388  
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών    
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές    
Δραστηριότητες     
Μείωση / ( αύξηση ) αποθεμάτων -209.663 (4.749) 
Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων -418.305 (170.837) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην τραπεζών ) -1.435.265 330.280  
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -159.484 (256.162) 
(Καταβεβλημένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήματος -315.143 (245.251) 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές      
δραστηριότητες (α) -1.036.494 618.724  
      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση λοιπών επενδύσεων (30.000) (221.234) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (441.107) (1.234.398) 
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 15.158  
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων 16.000  
Τόκοι εισπραχθέντες  16.710  11.443  
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές    
δραστηριότητες (β) (423.239) (1.444.188) 
      
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου (199.800)  0  
Εισπράξεις/(εξοφλήσεις) δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων 1.853.643 985.492  
Μερίσματα πληρωθέντα (136.607) (49.950) 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές      
δραστηριότητες (γ) 1.517.236 935.542  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &      
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 57.503 110.078  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 834.585 724.508  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 892.088 834.585  
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η Εταιρεία «NUEVO Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα ως 
ανώνυμη εταιρεία.  
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 (ΦΕΚ 460/19.1.2009), η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η έδρα της Εταιρίας είναι Λεωφόρος Στρατηγού Ν. Πλαστήρα, Nέα Αρτάκη, Εύβοιας.  
 
Οι  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  www.nuevo.gr  
 
O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2018 ήταν είκοσι έξι (26) άτομα και την 31/12/2017 ήταν είκοσι δύο (22) άτομα. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι: 

α. η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών, προσθετικών διατροφής ζώων, κτηνιατρικών φαρμάκων 
και εμβολίων, κτηνιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, εξοπλισμών και λοιπών προϊόντων που έχουν σχέση με την κτηνοτροφία και 
την παραγωγή ζωοτροφών, 
β. η δημιουργία και λειτουργία παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, 
γ. η παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, νεοσσών και αυγών εκκολάψεως και κρεάτων, 
δ. η παραγωγή και εμπορία λιπών και ελαίων για κτηνοτροφική χρήση 
ε. η εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και προσθετικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
στ. Εισαγωγή-παραγωγή εμπορία γεωργικών φαρμάκων, σπόρων , δημητριακών, σόγιας και λιπασμάτων. 
ζ. Δημιουργία και λειτουργία ιχθυοτροφικών μονάδων 
η. Δημιουργία και λειτουργία παρασκευαστηρίου κρεάτων και ιχθύων παντός τύπου και μορφής 
θ. Εμπόριο κρεάτων και ιχθύων 
ι.  Εμπόριο αυγών και ελαίων βρωσίμων 
κ. Εμπόριο αγροχημικών προϊόντων, απολυμαντικών και εντομοκτόνων   
λ. Παροχή υπηρεσιών γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωική παραγωγή. 
μ. Εισαγωγές-Εξαγωγές-Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις-Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις για όλα τα είδη παραγωγής και εμπορίας που 
αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας. 
ν. η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν σχέση με όλα τα παραπάνω είδη παραγωγής και εμπορίας.  
 
 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2018,  που καλύπτουν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 
έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(εφεξής «Δ.Λ.Π.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB 
και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της Εταιρείας. Όλα τα ποσά 
εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω 
(βλ. σημείωση 3), έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2019 και 
υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες 
στις οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους. 
 
Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.  απαιτεί  την υιοθέτηση  εκτιμήσεων, αρχών  και παραδοχών  οι  οποίες  
επηρεάζουν την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την  
καταχώριση  των  εσόδων και εξόδων στις  οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται από Δ.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που 
παρέχονται μέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι σημαντικές. Οι πληροφορίες είναι σημαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή 
διατύπωσή τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά: 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

http://www.nuevo.gr/
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Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η 
εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Το νόμισμα παρουσίασης των ατομικών οικονομικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι 
και το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας. 
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόμισμα λειτουργίας, μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την εφαρμογή, στο ποσό του ξένου νομίσματος, 
της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής. Η ημερομηνία της συναλλαγής είναι η ημερομηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής και 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην 
οποία προκύπτουν. 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μειωμένες με τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την 
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου 
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 
εξής:  

Κτίρια 25 έτη 
Μεταφορικά μέσα 1-8 έτη 
Έπιπλα, σκεύη κλπ 1-10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-5 έτη 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  1-10 έτη 
Λοιπά Πάγια 1-10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Οικονομικής Θέσης. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται 
άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία υπολογίζεται από 1 έως 5 χρόνια. Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η 
δαπάνη. 
 
3.4 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 
Από την 1/1/2018 η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» με αναπροσαρμογή της 
συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την ημερομηνία αυτή (1/1/2018). 
Η αρχική εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 1/1/2018, συνολικού ύψους € 26,7 χιλ., 
ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα έναρξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2018. Δεν υπήρξαν 
μεταβολές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, από τις ως άνω επιδράσεις. 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης και επιμετρώνται στην τιμή της 
συναλλαγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 15, τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην 
εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Η ταξινόμηση κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, προσδιορίζεται βάσει: 
- του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 
- των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους 
 
3.4.1 Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν: 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων  
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται 
κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα 
πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία. 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την 
επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα 
προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που 
δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από 
το επιχειρηματικό μοντέλο. 
Κατά την 01/01/2018 και την 31/12/2018, η Εταιρεία είχε ταξινομημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην παρούσα 
κατηγορία. 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση 
σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την αποαναγνώριση (συμμετοχικοί τίτλοι) 
Σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρία δύναται αμετακλήτως να επιλέξει να παρουσιάζει 
στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο, 
ο οποίος δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 
ανακυκλώνονται ποτέ στα αποτελέσματα της χρήσης. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν 
έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός εάν η Εταιρία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι 
συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης Η εν 
λόγω επιλογή πραγματοποιείται για κάθε συμμετοχικό τίτλο ξεχωριστά. 
Κατά την 01/01/2018 και την 31/12/2018, η Εταιρεία είχε ταξινομημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην παρούσα 
κατηγορία. 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράτε στο αποσβεσμένο κόστος όταν πληρούνται οι κατωτέρω συνθήκες: 
I. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού είναι η διακράτηση με σκοπό την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, 
II. οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή 
κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο) 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίδραση από την προεξόφληση δεν είναι σημαντική, η προεξόφληση 
παραλείπεται. Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά, καθώς επίσης τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς επίσης και τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. 
 
3.4.2 Αναγνώριση και παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
όταν, και μόνον όταν, η Εταιρία καθίσταται συμβαλλόμενος του χρηματοοικονομικού μέσου. Η Εταιρία παύει να αναγνωρίζει ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού όταν και μόνο όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή όταν μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού και επί της ουσίας 
μεταβιβάζονται ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με τo συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού. 
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, εξοφλείται – δηλαδή όταν 
η δέσμευση που καθορίζεται στη σύμβαση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
3.5 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, καθώς αντικατέστησε τον χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών. Η απομείωση ορίζεται στο ΔΠΧΑ 9 ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία (ECL), η οποία είναι η διαφορά μεταξύ των 
συμβατικών ταμιακών ροών που οφείλονται στον κάτοχο συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και των ταμειακών 
ροών που αναμένεται να εισπραχθούν, δηλαδή τα ελλείμματα μετρητών που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης, προεξοφλημένο κατά 
προσέγγιση στο αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να 
αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων 
που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις της οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση 
ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1) και για τα οποία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη 
πιστωτική ζημιά για τους επόμενους 12 μήνες, 
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και 
τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2). Για αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη 
πιστωτική ζημιά έως τη λήξη τους. 
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς 
(Στάδιο 3) και για τα οποία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά έως τη λήξη τους. 
 
3.6 Αποθέματα 
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και 
κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες. Την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα αποθέματα αποτιμώνται στη 
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χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή 
πώλησης στη συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν 
περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. Το κόστος υπολογίζεται με τη χρήση της μέσης σταθμικής μεθόδου.  
 
3.7 Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση αξίας τους. Η εταιρεία  έχει θεσπίσει κριτήρια 
για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με 
παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 
εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους 
σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις 
αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη 
διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρία χρησιμοποιεί έναν 
πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση τη φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και 
λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με 
τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 
 
3.8 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 
Οι διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως υποχρέωση προς την 
Εταιρεία πρακτόρευσης. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά 
μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια 
του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις απαιτήσεις από πελάτες. 
 
3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο, καθώς επίσης και τις 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων που 
υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Για τον σκοπό της σύνταξης της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών, τα 
χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
3.10  Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί. Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση 
μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
 
3.11  Τακτικό αποθεματικό 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το 5% των καθαρών ετησίων μετά φόρων κερδών τους 
για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ισούται ή φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου.  
Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και 
ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
3.12  Φορολογία εισοδήματος  - αναβαλλόμενη φορολογία 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
 
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν 
περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 
με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα 
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, χρήση. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη 
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει 
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την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών 
εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που 
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή 
στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού των Ιδίων Κεφαλαίων. 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει 
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.13  Παροχές στο προσωπικό 
3.13.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, όταν οι απουσίες 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσίαΟι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε 

είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 
που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε 
επιστροφή. 
 
3.13.2 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού για την αποζημίωση μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία που ορίζεται βάσει του Ν. 2112/20, και σχηματίζεται σε ποσοστό 40% της δικαιούμενης κατά την ημερομηνία 
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων αποζημίωσης.  
Οι προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία βάσει του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» θα έπρεπε να 
επιμετρούνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο που θα προσδιορίζει την παρούσα αξία των δεσμεύσεων καθορισμένων παροχών. Η 
Εταιρία εκτιμά ότι η αναλογιστική μέθοδος δεν θα είχε σημαντική επίδραση στον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του Ν. 2112/20, καθώς η Εταιρία έχει μικρό αριθμό προσωπικού. 
 
3.14  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 
 είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
 το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται ώστε να 
αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης. 
Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του 
χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων 
που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή 
 
3.15  Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 
Καθώς οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό όμοιες σε σχέση με αυτές που 
ορίζονταν στο ΔΛΠ 39, οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρίας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάστηκαν από την 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν κυρίως δανειακές υποχρεώσεις, προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που 
λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται 
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
3.16  Δανεισμός 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Εταιρείας. Τα δάνεια 
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα µε τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της 
χρήσης στην οποία πραγματοποιείται. Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των 
Οικονομικών καταστάσεων. 
 
3.17  Μισθώσεις 
Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηματοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συμβάσεων μεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη του αντικειμένου που ενοικιάζεται στο μισθωτή. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 
εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
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3.18  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει 
επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών. 

 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Το έσοδο που προκύπτει από την εκ μέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή 
μερίσματα, όταν: 
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, 
(β) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
  
3.19  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και 
οικονομική πολιτική τους. Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου 
βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 
 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς όρους, που 
διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική στιγμή. 
 
3.20  Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.21  Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις Και Παραδοχές 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 
επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν 
επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και 
τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών 
για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν: 
 

• Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 
αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 

• Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της 
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία 
του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης 
του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  
 

• Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών 
στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

• Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η 
πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και 
τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψουν επαρκώς τη 
ζημία που μπορεί να εκιτμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται σε κάθε 
περίοδο αναφοράς, με μεταβολές επί αυτής να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. 
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Το υπόλοιπο της πρόβλεψης για απομείωση απαιτήσεων προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ώστε να αντανακλά την 
πιθανή σχετική απώλεια. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμιά απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές 
ενέργειες για την είσπραξή της.  
 

• Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας 
των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων 
κατά την περίοδο που εμφανίζονται. Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 

• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η Εταιρεία εξετάζει τις 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για 
επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας, βάσει στοιχείων από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική 
θέση της Εταιρείας την 31/12/2018. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες 
σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια 
μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 
 

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά ισχύουν και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προσαρμοσμένες με τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2018.  

4.1  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου είχε 
επίδραση στα ίδια κεφάλαια έναρξης της χρήσης 2018. Οι νέες λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου παρουσιάζονται 
στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018 από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9  
Συνεπεία των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω (Σημείωση 3.4), η Εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου 
2018 υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 9 και εφάρμοσε το νέο Πρότυπο από την 01/01/2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσει τις συγκριτικές 
πληροφορίες των προηγούμενων ετών. Συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2017, αλλά 
αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έναρξης της 01/01/2018. Κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, 
όλες οι υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης της Εταιρίας, μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνεχιζόμενες και ως εκ τούτου η εφαρμογή του 
νέου Προτύπου δεν είχε αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πολιτικές της Εταιρίας για τη διαχείριση του κινδύνου είναι 
εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου και η λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων συνεχίζει να εφαρμόζεται. 
 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την 
απομείωση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η επίδραση των αλλαγών λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στην καθαρή θέση της  Εταιρείας 
έχει ως εξής: 
 
Ποσά σε.€ Εταιρεία 

Λήξη περιόδου την 31/12/2017 3.552.095 
Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (26.716) 
Προσαρμοσμένη έναρξη περιόδου 01/01/2018 3.525.379 
 
Αναλυτικά, η επίδραση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας την 01/01/2018 παρουσιάζεται παρακάτω: 

    
Εταιρεία 

Ποσά σε € 
31/12/2017 

ΔΛΠ 39 
Προσαρμογές 

λόγω εφαρμογής 
ΔΠΧΑ 9 

01/01/2018 
ΔΠΧΑ 9 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.985.465 (26.716) 4.958.749 
 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, από τις ως άνω επιδράσεις. 
 



 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2018 

  

 19 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος 
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα 
έσοδα. Το νέο Πρότυπο δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές 
αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή 
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς 
Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης 
είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που 
διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα 
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και 
προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 
Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του 
ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την 
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι 
εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας 
συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, 
ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια 
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του 
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. 
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 
ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη 
ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης 
(«ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. 

 
Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», ΕΔΔΠΧΑ 4 
«Προσδιορισμός των συμφωνιών που εμπεριέχουν μίσθωση», ΜΕΔ 15 «Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα» και ΜΕΔ 27 «Αξιολόγηση 
συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης». Το νέο Πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν περισσότερες μισθώσεις στις 
οικονομικές τους καταστάσεις, καθώς εισάγει ένα νέο ενιαίο μοντέλο παρουσίασης όλων των μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις των 
οικονομικών οντοτήτων. Το Πρότυπο παρέχει εξαιρέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις παγίων και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Η 
λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη με αυτή του προϋπάρχοντος προτύπου, δηλαδή οι 
εκμισθωτές θα συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές. Το ΔΠΧΑ 16 τίθεται σε ισχύ για τις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2019, με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται. 

 
Η Εταιρεία σκοπεύει να εφαρμόσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019. Αναφορικά με το επιτόκιο προεξόφλησης, η Εταιρεία 
αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η Εταιρία, βάσει της 
αξιολόγησης που έχει πραγματοποιήσει, εκτιμά ότι, θα αναγνωρίσει περίπου από € 35 χιλ. ως € 50χιλ. δικαίωμα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων με αντίστοιχη υποχρέωση. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν από τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρία για τις μισθώσεις 
χώρου γραφείων και αυτοκινήτων έναντι ανταλλάγματος. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί 
ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές 
οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. H Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει 
τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. H 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή 
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 



 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2018 

  

 21 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε 
μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία 
των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία 
οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας 
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων 
και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας 
ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση 
με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο 
σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση 
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, 
της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. H Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. H Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον 
ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή 
απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και 
υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων 
οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω 
έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για 
τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 
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ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό 
καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το 
ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον 
λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (κυρίως επιτοκιακό), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας,  καθώς και κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά 
και την παγκόσμια αγορά. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της.  

 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρία είναι κυρίως οι εξής:  

 
5.1 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά 
που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 
Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο μη είσπραξης των απαιτήσεων της έναντι πελατών. Αναφορικά με 
τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. 
 Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρία:  

 διενεργεί προβλέψεις απομείωσης όλων των απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη αξία 
χαρτοφυλακίου τους 

 παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωματώνει την πληροφόρηση αυτή στο σύστημα ελέγχου της 
πιστωτικής του πολιτικής. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 5.379.943 4.985.465 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 892.088 834.585 
Σύνολο 6.272.031 5.820.050 

 
Στη λήξη της χρήσης 2018, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από 
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.  
 
5.2 Κίνδυνος αγοράς  
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία 
των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας 
στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί τις αποδόσεις. 
 
5.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν είναι σημαντικές σε αξία. Συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν κρίνεται σημαντικός, και η έκθεση της 
Εταιρίας δεν είναι σημαντική. 
 
5.4 Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι αλλαγές στα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδημα της Εταιρείας αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που 
αναλαμβάνει για τη χρηματοδότησή της. Οι μεταβολές στο επίπεδο των επιτοκίων μπορούν παράλληλα να επηρεάσουν, μεταξύ άλλων: (α) το 
κόστος και τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης χρέους και κατ’ επέκταση την ικανότητα της Εταιρείας να πετύχει ελκυστικές αποδόσεις 
στις επενδύσεις της, και (β) την ικανότητα χρηματοδότησης του χρέους των επενδύσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις 
οποίες επενδύει η Εταιρεία.  
Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν συμβάσεις δανείων, factoring και χρηματοδοτικής μίσθωσης με μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (κυρίως Euribor). 
Το επιτόκιο του δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του δανεισμού πλέον ενός 
προκαθορισμένου περιθωρίου. 
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης έναντι του δανεισμού σε πιθανή μεταβολή του επιτοκίου 
της τάξεως του ± 1% , κρατώντας τις άλλες μεταβλητές σταθερές: 
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  31/12/2018 31/12/2017 
  1% -1% 1% -1% 
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων  -36.423 36.423 -29.556 29.556 
Ίδια κεφάλαια -25.861 25.861 -20.984 20.984 
 
5.5 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρία να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, οι οποίες 
σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις 
ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και 
των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες 
(καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).   
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την Εταιρία αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

 
Έως 1 έτος 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 

έτη 
Δανειακές υποχρεώσεις 2.012.984 1.791.357 29.000 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 334.633   
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1.931.406 

  
Σύνολο 4.279.022 1.791.357 29.000 

 
  31/12/2017 
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

 
Έως 1 έτος 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 

έτη 
Δανειακές υποχρεώσεις 2.479.495 971.823  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 246.041   
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1.753.081   
Σύνολο 4.478.617 971.823 0 

 
6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστά-

σεις 
κτιρίων 

Μεταφο- 
Μηχανήματα 

Έπιπλα & Ακιν/σεις 
Υπό 

Εκτέλεση 
Σύνολο ρικά 

μέσα 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Α. Αξίες Κτήσης               
                
Υπόλοιπα 01.01.2017 0 26.969 293.922 662.423 202.112 0 1.185.426 
Προσθήκες 44.519 1.300.727 64.268 2.300 22.182   1.433.996 
Υπόλοιπα 31.12.2017 44.519 1.327.696 358.190 664.723 224.294 0 2.619.422 
Προσθήκες 58.147 7.480 4.800 18.858 7.232 329.472 425.988 
Μειώσεις 0   -38.236 -28.848 -3000   -70.084 
Υπόλοιπα 31.12.2018 102.666 1.335.176 324.754 654.733 228.526 329.472 2.975.326 
                
Β. Αποσβέσεις               
                
Υπόλοιπα 01.01.2017 0 23.019 105.504 378.102 186.244   692.869 
Αποσβέσεις 0 600 38.401 62.386 21.408 0 122.795 
Υπόλοιπα 31.12.2017 0 23.619 143.905 440.488 207.652 0 815.664 
Αποσβέσεις   46.884 37.724 64.623 10.991   160.222 
Μειώσεις     -26.768 -28.848     -55.616 
Υπόλοιπα 31.12.2018 0 70.503 154.861 476.263 218.643 0 920.270 
                
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 44.519 1.304.077 214.285 224.235 16.642   1.803.760 
                
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 102.666 1.264.672 169.893 178.470 9.883 0 2.055.057 
 
Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
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H Εταιρεία κατείχε ενσώματες ακινητοποιήσεις με χρηματοδοτική μίσθωση, που αναλύονται ως εξής (τα κάτωθι εμπεριέχονται στα σύνολο 
των μεταφορικών μέσων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα): 
 

 Μεταφορικά μέσα 
Leasing 

Α. Αξίες Κτήσης   
    
Υπόλοιπα 01.01.2017 77.290 
Υπόλοιπα 31.12.2017 77.290 
Υπόλοιπα 31.12.2018 77.290 
    
Β. Αποσβέσεις   
    
Υπόλοιπα 01.01.2017 3.092 
Αποσβέσεις 9.274 
Υπόλοιπα 31.12.2017 12.366 
Αποσβέσεις 9.275 
Υπόλοιπα 31.12.2018 21.641 
    
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 64.924 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 55.649 

 
6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώματα πάγια αναλύονται ως εξής: 
 

 Λογισμικά προγ/τα 
Α. Αξίες Κτήσης   
    
Υπόλοιπα 01.01.2017 22.728 
Υπόλοιπα 31.12.2017 22.728 
Προσθήκες  15.121 
Μειώσεις 0 
Υπόλοιπα 31.12.2018 37.849 
    
Β. Αποσβέσεις   
    
Υπόλοιπα 01.01.2017 21.311 
Αποσβέσεις  500 
Υπόλοιπα 31.12.2017 21.811 
Αποσβέσεις  2.793 
Υπόλοιπα 31.12.2017 24.604 
    
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 917 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 13.244 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) 
 

6.3. Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους την 31 Δεκεμβρίου 2018, αναφέρονται σε συμμετοχή στην, μη εισηγμένης σε Χρηματιστηριακή 
αγορά: 
 Επωνυμία Χώρα Ποσοστό Συμμ/χής 2018 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Ε. Ελλάδα 14,90% 

 
  31/12/2018 31/12/2017 
    
Μετοχές μη διαπραγματευόμενες σε Χ.Α. 40.004 40.004 
Σύνολο 40.004 40.004 

 
6.4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
Μακροπρόθεσμο μέρος χορηγηθέντος 
δανείου 48.000 64.000 
Λοιπές εγγυήσεις 15.058 11.208 
Σύνολο 63.058 75.208 
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Δεν υφίσταται Πρόβλεψη απομείωσης μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών στοιχείων  βάσει του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 9. Το δάνειο έχει 
χορηγηθεί στην ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Ε. τη προηγούμενη χρήση και αναμένεται να έχει αποπληρωθεί έως το 2022. 
 

6.5. Αποθέματα 
Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά 525.703 455.165   
Έτοιμα-ημιτελή προϊόντα 42.543 31.330   
Εμπορεύματα 579.353 376.124   
Μείον: Ζημιά απομείωσης -40.000 40.000   
Σύνολο 1.107.599 822.618   

      
Αγορές υπό παραλαβή 0   75.317   
Γενικό Σύνολο 1.107.599 897.936   

 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν υπήρξε ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης για απαξιωμένα ή βραδέως κινούμενα αποθέματα.  
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων. 
 

6.6. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
Εμπορικές απαιτήσεις 4.661.248 4.663.439 
Λοιπές απαιτήσεις 718.695 322.026 
Σύνολο 5.379.943 4.985.466 

 
Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 
      
Πελάτες εσωτερικού 2.401.854 2.111.153 
Πελάτες εξωτερικού 400.577 198.613 
Πελάτες εκχωρηθ. με σύμβαση Factoring 640.548 796.603 
Επιταγές εισπρακτέες 1.677.753 1.672.120 
Επιταγές σε ενέχυρο 578.178 855.976 
Γραμμάτια εισπρακτέα 53.450 62.950 
Προβλέψεις πιστωτικών ζημιών -1.091.112 -1.033.976 
Σύνολο 4.661.248 4.663.439 

 
Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 
      
Αγορές υπό παραλαβή 167.511 0 
Απαιτήσεις από Προκαταβολή Φόρου-
Παρακρατούμενοι Φόροι 245.151 243.917 
Προκαταβολές σε προσωπικό 4.396 2.671 
Δουλευμένα έσοδα 5.426 5.717 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 21.571 35.466 
Ποσά Προορισμένα για Αυξήσεις Κεφαλαίων 30.000 0 
Προκαταβολές σε Προμηθευτές 232.061 12.522 
Βραχυπρόθεσμο μέρος χορηγηθέντος δανείου 16.000 16.000 
Απομείωση απαιτήσεων -7.910 0 
Λοιπές Απαιτήσεις 4.488 5.733 
Σύνολο 718.695 322.026 

 
Τα «Ποσά Προορισμένα για Αυξήσεις Κεφαλαίων» αφορούν ποσά που κατατέθηκαν για την αναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Ε. 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία 
τους. 
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Η κίνηση των προβλέψεων για πιστωτικές ζημιές και επισφαλής απαιτήσεις επί των ανωτέρω εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων της Εταιρείας 
έχει ως εξής: 
 

 31/12/2018 31/12/2017 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -1.033.976 -991.000 
Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 -26.716 0 
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2018 -1.060.692 -991.000 
Πρόβλεψη περιόδου  -38.331 -42.976 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου -1.099.023 -1.033.976 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει επί συνεχούς βάσης τις απαιτήσεις με αυστηρά κριτήρια και στα πλαίσια αυτά δεν κρίθηκε σκόπιμη η 
δημιουργία πρόσθετης πρόβλεψης επί των παραπάνω απαιτήσεων.  
 
Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 και την συγκρίσιμη χρήση έχει ως εξής: 
 

 31/12/2018 31/12/2017 
      
Μη Ληξιπρόθεσμα και Καθυστερημένα από 1 έως 
3 μήνες αλλά όχι απομειωμένα 2.913.982 3.121.845 

Από 3 μήνες έως 1 έτους αλλά όχι απομειωμένα 1.725.266 1.519.412 
Άνω του 1 έτους αλλά όχι απομειωμένα 22.000 22.182 
Σύνολο 4.661.248 4.663.439 

 
6.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων    

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
      
Αμοιβαία Κεφάλαια 59.146 59.443 
Ομόλογα  419.582 508.645 
Τίτλοι διαπραγματευόμενοι στο Χ.Α. 7.370 21.373 
Σύνολο 486.098 589.461 

 
6.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
Ταμείο 52.276 53.526 
Καταθέσεις όψεως σε € 471.894 593.559 
Καταθέσεις Προθεσμίας σε € 100.000 0 
Ενεχυριασμένες καταθέσεις 267.918 187.500 
Σύνολο 892.088 834.585 

 
6.9. Μετοχικό κεφάλαιο   

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Tο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

  Αριθμός  
Μετοχών 

Ονομαστική  
Αξία 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

        
Υπόλοιπα την 01/01/2017 99.900 8 799.200 
Μεταβολή χρήσης 0 0 0 
Υπόλοιπα την 31/12/2017 99.900 8 799.200 
Μεταβολή χρήσης 0 -2 -199.800 
Υπόλοιπα την 31/12/2018 99.900 6 599.400 

 
Όλο το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο. 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/5/2018, αποφάσισε την μείωση της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών της εταιρίας κατά € 2 ανά μετοχή. Η συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 199.800. Το μετοχικό Κεφάλαιο 
διαμορφώνεται πλέον σε € 599.400, και διαιρείτε σε € 99.900 μετοχές  με ονομαστική αξία € 6 ανά μετοχή. 
 

6.10. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
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  31/12/2018 31/12/2017 
      
Τακτικό αποθεματικό 199.800 180.283  
Σύνολο 199.800 180.283  

 
6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
Υποχρεώσεις για     
Συνταξιοδοτικές παροχές 49.350 38.000 
Σύνολο 49.350 38.000 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού για την αποζημίωση μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία που ορίζεται βάσει του Ν. 2112/20, και σχηματίζεται σε ποσοστό 40% της δικαιούμενης κατά την ημερομηνία 
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων αποζημίωσης. 
 

6.12. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 
 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 123.863 110.291 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 
Συμψηφισμένο πιστωτικό υπόλοιπο 123.863 110.291 

 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της Εταιρείας είναι η παρακάτω: 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Απομείωση 

απαιτήσεων 
Αποθέματα Παροχές 

Προσωπικού 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2017 84.100 11.600 7.250 6.534 109.485 
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 0 0 3.770 -2.964 806 
(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  0 0 3.770 -2.964 806 
Υπόλοιπο 31/12/2017 84.100 11.600 11.020 3.570 110.291 
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων -6.320 -11.600 1.318 30.175 13.573 
(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια   0 0,00  0 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  0 -11.600 1.318 30.175 13573 
Υπόλοιπο 31/12/2018 77.780 0 12.338 33.745 123.863 

 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16/7/2015 και το Ν. 4336/2015 που δημοσιεύτηκε τη 14/8/2015, ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 29% (31.12.2017: 29%). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4579/2018, μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της 
μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 θα εφαρμοστεί ο 
ήδη ισχύων φορολογικός συντελεστής (29%), ενώ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του 
φορολογικού έτους 2021 σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων ο συντελεστής 
ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
 

6.13. Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 
      
Εμπορικές υποχρεώσεις 1.913.877 1.743.598 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 183.634 306.577 
Σύνολο 2.097.510 2.050.175 

 
Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 
      
Προμηθευτές εσωτερικού 618.291 927.564 
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Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 
Προμηθευτές εξωτερικού 1.205.547 771.280 
Επιταγές πληρωτέες 90.039 44.754 
Σύνολο 1.913.877 1.743.598 

 
 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 
      
Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 22.870 11.451 
ΦΠΑ 10.250 19.046 
Ασφαλιστικές εισφορές 45.537 43.606 
Δικαιούχοι αμοιβών 17.188 8.656 
Προκαταβολές από πελάτες 85.152 207.421 
Δουλευμένα έξοδα 2.295 15.570 
Λοιπά 341 827 
Σύνολο 183.634 306.577 

 
Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
 

6.14. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Τα κονδύλια € 334.633 και € 246.041 αφορούν τις υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της εταιρείας κατά την 
31η/12/2018 και 31η/12/2017, αντίστοιχα. 
 

6.15. Δανειακές υποχρεώσεις 
Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 
      

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 1.820.357 958.904 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Leasing 0 12.918 
Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 1.245.592 1.340.615 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Leasing 12.706 20.726 
Βραχ. μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 482.667 311.271 
Υποχρεώσεις Factoring 272.019 806.882 
Σύνολο  3.833.341 3.451.318 

 
Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων είναι οι εξής: 
Ληκτότητα 31/12/2018 31/12/2017 
      
 Έως 1 έτος 2.012.984 2.479.495 
2 μέχρι 5 έτη 1.791.357 971.823 
Άνω των  5 ετών 29.000 0 
Σύνολο 3.833.341 3.451.318 

 
Το πραγματικό σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρίας, την 31/12/2018 ανερχόταν σε 3,45%. 
Προς εξασφάλιση των δανείων έχουν ενεχυριαστεί απαιτήσεις της εταιρίας. 
 

6.16. Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 3.799.564 3.775.219 
Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών αγαθών 8.707.316 7.191.328 
Πωλήσεις υπηρεσιών 74.407 51.620 
Σύνολο 12.581.287 11.018.168 

 
Η ανάλυση του Κύκλου εργασιών για το 2018 παρατίθεται ως ακολούθως: 
 

 1/1-31/12/2018  

  Πωλήσεις 
εμπορευμάτων 

Πωλήσεις 
προϊόντων και 
λοιπών αγαθών 

Πωλήσεις 
υπηρεσιών   

Σύνολο 

Ελλάδα 3.305.556 7.424.504 44.937 10.774.996 
Κύπρος 480.476 1.009.862 29.470 1.519.809 
Γερμανία   175  175 
Ιρλανδία 5.926 272.775  278.701 
Βέλγιο 7.606   7.606 
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Σύνολο 3.799.564 8.707.316 74.407 12.581.287 
 

6.17. Κόστος πωληθέντων  
Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 386.117 160.719 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 112.867 30.832 
Παροχές τρίτων 160.041 113.688 
Αποσβέσεις  162.325 123.294 
Προβλέψεις 1.135 3.900 
Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 8.992.643 8.017.010 
Μείον: Ιδιοπαραγωγή -14.716 -10.055 
Σύνολο 9.800.413 8.439.387 

 
6.18. Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Έσοδα από επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 7.052 2.365 
Λοιπά έσοδα 4.241 3.810 
Σύνολο 11.292 6.175 

 
6.19. Έξοδα διοίκησης    

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61.425 53.573 
Διάφορα έξοδα 10.346 8.192 
Προβλέψεις 1.135 1.300 
Σύνολο 72.906 63.065 

 
6.20. Έξοδα διάθεσης  

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 166.708 321.437 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 48.372 123.329 
Παροχές τρίτων 68.589 113.688 
Φόροι τέλη 56.255 40.034 
Διάφορα έξοδα 1.024.222 811.054 
Προβλέψεις 9.080 7.800 
Σύνολο 1.373.226 1.417.341 

 
6.21. Λοιπά έξοδα     

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 231 15.244 
Έκτακτες ζημιές 12.565 22.155 
Ζημία από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 105.735 0 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 960 1.400 
Προβλέψεις 38.331 43.644 
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Σύνολο 157.822 82.444 
 

6.22. Χρηματοοικονομικά έσοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Πιστωτικοί τόκοι 6.111 464 
Έσοδα χρεογράφων 14.826 6.745 
Δουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 0 4.842 
Κέρδη αποτίμησης χρεογράφων 0 8.596 
Σύνολο 20.937 20.648 

 
6.23. Χρηματοοικονομικά έξοδα     

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 94.801 49.396 
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 73.874 90.430 
Τόκοι και έξοδα Factoring 54.137 75.920 
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα 36.244 40.416 
Σύνολο 259.057 256.162 

 
6.24. Φόρος εισοδήματος 

Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  
01/01 - 

31/12/2018 
01/01 - 

31/12/2017 
      
Τρέχων φόρος 333.233 244.641 
Αναβαλλόμενη φορολογία -13.572 -45.806 
Σύνολο 319.661 198.835 

 
Η συμφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη 
προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 

   01/01 - 
31/12/2018 

01/01 - 
31/12/2017 

      
Κέρδη προ φόρων 950.092 786.592 
Συντελεστής Φόρου 29% 29% 
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 275.527 228.112 
      
Προσ/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς   
 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 14.621 15.317 
 - Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων   -45.000 
 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή 15.620 0 
 - Λοιπά 13.894 406 
Σύνολο φόρου  319.661 198.835 

 
6.25. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατείχε η εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Περιουσιακά στοιχεία  
Κονδύλια  

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2018 31/12/2017 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (*)  48.000 0 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 892.088 834.585 
  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (*) 4.699.338 4.679.439 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
40.004 40.004 
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Περιουσιακά στοιχεία  
Κονδύλια  

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2018 31/12/2017 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων  486.098 589.461 

  
Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 6.165.528 6.143.490 

Υποχρεώσεις       
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος 
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (*) 1.931.406 1.753.081 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.820.357 971.823 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.012.984 2.479.495 

  
Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 5.764.746 5.204.399 

 
(*) Το κονδύλι σε σχέση με το εμφανιζόμενο στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, διαφέρει κατά: 

 απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
 προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με 

μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή 
υπηρεσιών. 

 προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για μελλοντική πώληση υπηρεσιών 
 προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 
 απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 

 
Διευκρινίζεται πως, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε εύλογες 
αξίες στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας ταξινομούνται βάσει της παρακάτω ιεραρχίας σε 3 Επίπεδα για τον καθορισμό 
και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
• Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές 
αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
• Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που 
επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
• Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν 
σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Στο εν λόγω επίπεδο περιλαμβάνονται επενδύσεις 
των οποίων ο υπολογισμός της εύλογης αξίας βασίζεται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς χρησιμοποιώντας ωστόσο και 
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
 
Τα μοναδικά σημαντικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αφορούν τα 
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και τίτλους διαπραγματευόμενοι στο Χ.Α. (βλέπε σημείωση 6.7)  (1ο επίπεδο ιεράρχησης εύλογης αξίας βάσει 
ΔΠΧΑ 13). Δεν πραγματοποιήθηκε στην περίοδο αναφοράς αλλαγή επιπέδου ιεράρχησης του τρόπου επιμέτρησης της εύλογης αξίας για 
κάποια από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρία. 
 

7. Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο και  δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.  
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 
      

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 0 0 
Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ 319 642 

 
8. Δεσμεύσεις - Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.  
 

Οι μελλοντικές δεσμεύσεις της εταιρίας από λειτουργικές μισθώσεις, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 
Εντός 1 έτους 64.530 74.980 
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 11.230 75.760 
Άνω των  5 ετών 0 0 
Γενικό Άθροισμα 75.760 150.740 
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9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Για τις χρήσεις 2013-2017 στην εταιρεία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 22338/1994 και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. 
Για τη χρήση 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει 
σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.    
Οι χρήσεις μέχρι και το 2012 έχουν παραγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4174/2013 σε συνδυασμό με την 1466/19.09.2017 
απόφαση της ΑΑΔΕ. 
 

10. Σημαντικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2/1/2019, αποφάσισε την διανομή κερδών προηγούμενων 
χρήσεων αξίας € 199.800 (ήτοι 99.900 μετοχές επί € 2 ανά μετοχή). 
Η εταιρεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6/3/2019, αποφάσισε την μείωση της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών της εταιρίας κατά € 2 ανά μετοχή. Η συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 199.800. Το μετοχικό Κεφάλαιο 
διαμορφώνεται πλέον σε € 399.600, και διαιρείται σε € 99.900 μετοχές  με ονομαστική αξία € 4 ανά μετοχή. 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31/12/2018, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και να 
χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
 

Νέα Αρτάκη Εύβοιας, 28 Ιουνίου 2019 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
   
   
   

Γεώργιος Κεφαλάς Νικόλαος Γκογκορώσης Δημήτριος Αλεξίου 
Α.Δ.T. ΑΙ 983765 Α.Δ.Τ. ΑΒ 982061  Α.Δ.Τ.: ΑΗ 988007 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36720 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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