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1. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01/01/2018 - 31/12/2018 

 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΘΑΡΒΔΙΑ Α.Β.Δ.Δ. παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ Δηαηξεία 

θαηαξηίδεη γηα ηεηάξηε θνξά ζηε ρξήζε 2018 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, (Θαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο, πλνιηθά Δηζνδήκαηα, Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Θαηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ) 

θαη ζεκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. 

 

Ζ Έθζεζε ηνπ Γ.. πεξηιακβάλεηαη καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά 

απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2018. ηελ 

παξνχζα, πεξηγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο ΘΑΡΒΔΙΑ Α.Β.Δ.Δ., ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζεκαληηθά 

γεγνλφηα, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεσο, θαζψο επίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη. 

  

11..11..  ΠΠεεκκααλληηηηθθάά  γγεεγγννλλόόηηαα    ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  22001188  

ηελ ρξήζε 2018 ε Δηαηξεία ζπληάζζεη γηα ηεηάξηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) . 

  

ηηο 10 επηεκβξίνπ 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. ηελ 

ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην 100% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ θαη 

απνθάζηζαλ νκφθσλα ηα παξαθάησ: 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ 21νπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ σο θαη ηεο εθζέζεσο ηνπ 

Γ. θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο 1/1/2018 - 31/12/2018. 

2. Σελ Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ ρξήζε 1/1/2018 - 31/12/2018, απφ θάζε 

επζχλε απνδεκηψζεσο.  

3. Σε κεηάζεζε ηεο απφθαζεο γηα εθινγή Διεγθηηθήο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 1/1/2019 - 31/12/2019 ζε 

επφκελε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα έσο ηελ 31/12/2019. 
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11..22..  ΝΝηηθθννλλννκκηηθθάά  ΠΠηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  ΔΔηηααηηξξεείίααοο  

  

  ΠΠηηννηηρρεείίαα  ηηννππ  ΗΗζζννιιννγγηηζζκκννύύ  ηηεεοο  ΔΔηηααηηξξεείίααοο  

Σν ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαηά ηελ 31/12/2018 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 22.206.231 ,έλαληη πνζνχ 

επξψ 21.276.615 θαηά ηελ 31/12/2017.  

Σν ζχλνιν ησλ Θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ αλήιζαλ θαηά ηελ 31/12/2018, ζε 

πνζφ επξψ 16.818.077 έλαληη πνζνχ επξψ 16.154.151 θαηά ηελ 31/12/2017.  

Ζ Θαζαξή Θέζε δηακνξθψζεθε ζε πνζφ επξψ 8.976.443 θαηά ηελ 31/12/2018, έλαληη πνζνχ επξψ 

8.480.927 θαηά ηελ 31/12/2017. 

Σν Πύλνιν ησλ πνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12/2018 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 13.229.789, έλαληη πνζνχ 

επξψ 12.795.688 θαηά ηελ 31/12/2017.  

 

  ΠΠηηννηηρρεείίαα  ηησσλλ  ΡΡαακκεεηηααθθώώλλ  ξξννώώλλ  ηηεεοο    ΔΔηηααηηξξεείίααοο  

Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 είλαη ζεηηθέο, ελψ 

θαηά ηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017 ήηαλ αξλεηηθέο. 

 

  ΠΠηηννηηρρεείίαα  ηησσλλ  ΑΑππννηηεειιεεζζκκάάηησσλλ  ηηεεοο    ΔΔηηααηηξξεείίααοο  

Ο Θύθινο Δξγαζηώλ ηεο ρξήζεσο 1/1/-31/12/2018 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 26.467.103, ελψ ζηε ρξήζε 

1/1/-31/12/2017 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 28.440.887.  

Σα Κηθηά Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο δηακνξθψζεθαλ ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 ζε θέξδνο 

πνζφ επξψ 2.651.263, έλαληη θέξδνπο πνζνχ επξψ 2.462.173 ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017.  

Σα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΗΡ)  

δηακνξθψζεθαλ ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 ζε θέξδνο πνζφ επξψ 518.713, έλαληη θέξδνπο πνζνχ επξψ 

668.579 ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017.  

Σα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

δηακνξθψζεθαλ ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 ζε θέξδνο πνζφ επξψ 518.713, έλαληη θέξδνπο πνζνχ επξψ 

631.755 ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017.  

Σα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ δηακνξθψζεθαλ ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 ζε θέξδνο πνζφ επξψ 677.441, έλαληη 

θέξδνπο πνζνχ επξψ 776.015 ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 248.449, ελψ ζηε 

ρξήζε 1/1/-31/12/2017 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 252.862. 

Σα Θαζαξά Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018 ζε θέξδνο πνζφ 

επξψ 269.365, έλαληη θέξδνπο πνζνχ επξψ 424.713 ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017.  
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Σα Θαζαξά Απνηειέζκαηα κεηά Φόξσλ Σξήζεο  αλήιζαλ ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2018                     

ζε θέξδνο πνζνχ επξψ 495.515 έλαληη θέξδνπο πνζνχ επξψ 204.021 ζηε ρξήζε 1/1/-31/12/2017.  

 

11..22..11..  ΑΑξξηηζζκκννδδεείίθθηηεεοο  

Οη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο είραλ ηελ αθφινπζε εμέιημε: 

 

Α. Νηθνλνκηθήο Γηαξζξώζεσο 31/12/2018 31/12/2017 

Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγ,/χλνιν 75,74 % 75,92 % 

Ηδηα θεθάιαηα /χλνιν ππνρξεψζεσλ 0,68 0,66 

Ηδηα θεθάιαηα /Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία  1,67 1,66 

Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία /Βξαρ. ππνρξεψζεηο 2,13 2,30 

 

Β. Απνδόζεσο θαη Απνδνηηθόηεηαο 31/12/2018 31/12/2017 

Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ / Πσιήζεηο 1,87 % 0,72 % 

Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 5,52 % 2,41 % 

Κηθηά απνηειέζκαηα / Πσιήζεηο 10,02 % 8,66 % 

Κηθηά απνηειέζκαηα / Θφζηνο πσιήζεσλ 11,13 % 9,48 % 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

/ Πσιήζεηο (ΔΒΗΣ) 
1,96% 2,35% 

Πσιήζεηο / Ίδηα θεθάιαηα 2,95 3,35 

 

11..33..  ΘΘππξξηηόόηηεεξξννηη  θθίίλλδδππλλννηη  &&  ααββεεββααηηόόηηεεηηεεοο  

Ζ Δηαηξεία, θαη εληφο ηεο ρξήζεσο 2018, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλα πνιχ δχζθνιν θαη αβέβαην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κεηά ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ ήδε επηβαξπκέλε Διιεληθή 

Οηθνλνκία. Ζ πηψζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ζπλερίζηεθαλ, επίθεξε πιήγκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηνλ θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο 

(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, 

ρξεφγξαθα, δηθαηψκαηα ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο. 

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ελδερφκελεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ 

αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο 

θαη ησλ πσιήζεσλ. 
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Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

Δηαηξείαο, 

 ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 

  ΠΠππλλααιιιιααγγκκααηηηηθθόόοο  θθίίλλδδππλλννοο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο είλαη ζε 

επξψ, κε απνηέιεζκα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο λα κελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ 

Δηαηξεία δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα. 

 

  ΑΑλλάάιιππζζεε  ππηηζζηησσηηηηθθννύύ  θθηηλλδδύύλλννππ  

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά (κέζα) πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο. 

 

Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο πνχ θξίλνληαη σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε 

ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Γελ πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επί ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη δελ 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλέξρεηαη, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ζην πνζφλ ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

  ΑΑλλάάιιππζζεε  θθηηλλδδύύλλννππ  ξξεεππζζηηόόηηεεηηννοο  

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηνο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη 

επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.  
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  ΘΘίίλλδδππλλννοο  ααππόό  κκεεηηααββννιιέέοο  ζζηηνν  εεππίίππεεδδνν  ηησσλλ  εεππηηηηννθθίίσσλλ    

Ο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα έληνθα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη ηηο έληνθεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία, ζπλάπηεη δαλεηζκφ ζε 

θπκαηλφκελα επηηφθηα πνπ ηελ εθζέηεη ηνλ ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί 

ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

  ΘΘίίλλδδππλλννοο  ααγγννξξάάοο  

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ 

πιψλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά. Ζ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 

11..44..  ΠΠππλλααιιιιααγγέέοο  κκεε  ζζππλλδδεεδδεεκκέέλλαα  κκέέξξεε  

Ζ Δηαηξεία δελ είρε πνζά εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζσξεπηηθά θαζψο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ ΓΙΠ 24. 

 

11..55..  ΠΠηηννηηρρεείίαα  θθααηη  εεθθηηηηκκήήζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμέέιιηημμεε  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ηηεεοο  ΔΔηηααηηξξεείίααοο  θθααηηάά  ηηεε  

ρρξξήήζζεε  22001188  

Σν 2018 ήηαλ κηα θαιή ρξνληά, κε θαιέο πξννπηηθέο γηα ηελ εηαηξεία καο θπξίσο ζηηο εμαγσγέο, παξά ην 

αβέβαην νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά.  

 

ηφρνο γηα ην έηνο 2019 είλαη ε ζπλέρηζε ηεο νξζήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ψζηε ε Δηαηξεία λα απμήζεη 

ηεο πσιήζεηο ηεο, λα κεηψζεη ηα ειαζηηθά ηεο έμνδα (ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ), γηα λα επηηχρεη ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ζηελ θεξδνθνξία. 

 

Αλ θαη ην 2019 θαίλεηαη φηη ζα είλαη κία αθφκε δχζθνιε ρξνληά θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη 

ζηελ ρψξα δελ έρεη αθφκε παξέιζεη, ε Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα αζθεί πξνζεθηηθή πηζησηηθή πνιηηηθή 

έηζη ψζηε ν θίλδπλνο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο λα είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

  

1.6. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ηε ρξήζε 1/1/2018-31/12/2018 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο γηα ην ζθνπφ απηφ. 
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1.7. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα 

Τθίζηαληαη θαηαζέζεηο ηελ 31/12/2018 ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο USD 11.149,2279 θαη JPY 

36.000,00, ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο USD 100,28 θαη ζηε EUROBANK USD 6.123,76. 

 

1.8. Αθίλεηα ηεο εηαηξείαο 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζαθψλ ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλν αθίλεην 

απφ ηνλ θ. Παιενγηάλλε Θσλζηαληίλν ζην 2ν ρικ ηεο Δζληθήο Οδνχ Αγξηλίνπ-Ησαλλίλσλ.   

 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη πθίζηαηαη ηδηφθηεην αθίλεην, πνπ βξίζθεηαη ζην 25ν ρικ. ηεο Δζληθήο νδνχ 

Αγξηλίνπ – Ησαλλίλσλ, θνληά ζην ρσξηφ ηάλνο ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζε απφζηαζε έμη 

ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Ακθηινρία. Σν αθίλεην απνηειείηαη απφ αγξνηεκάρην ζπλνιηθήο έθηαζεο 43.983,17 

m2, επί ηνπ νπνίνπ πθίζηαληαη θηίξηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 6.507,00 m2, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο 

θεληξηθέο απνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. ηνλ ίδην ρψξν 

ιεηηνπξγεί θαη θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο (ππνθαηάζηεκα). 

 

Τθίζηαηαη ηδηφθηεην αθίλεην (ππνθαηάζηεκα) πνπ βξίζθεηαη ζε πνιπθαηνηθία επί ησλ νδψλ Καθξή 11 θαη 

νχινπ ζην Γήκνπ Αγξηλίνπ θαη αθνξά δηακέξηζκα β’ νξφθνπ εκβαδνχ 138,49 m2, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αγξφηεο (ΟΓΔ). 

 

Τθίζηαληαη ηξία ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα, ηα νπνία είλαη φκνξα, ζρεκαηίδνληαο έλα κεγαιχηεξν, ζπλνιηθήο 

εθηάζεσο 10.847,36 m2 θαη βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή «πξψελ ζηξαηφπεδν» ηεο δεκνηηθήο πεξηθέξεηαο  

Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 

 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία λνηθηάδεη απνζήθεο γηα ρχδελ εκπνξεχκαηα ζηε Θεζζαινλίθε εκβαδνχ 2.650 m2 

πεξίπνπ, ελψ ζηηο πφιεηο Θεζζαινλίθε, Θφξηλζν, Θνδάλε θαη Αζπξφππξγν ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξείεο 

LOGISTICS γηα ηελ δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο. 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ επξψ  1.732.600 γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

 

1.9. πνθαηαζηήκαηα εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη δχν ππνθαηαζηήκαηα. Σν πξψην βξίζθεηαη ζην Αγξίλην ζηελ νδφ 

Καθξή 11 θαη νχινπ θαη αθνξά δηακέξηζκα β’ νξφθνπ εκβαδνχ 138,49 m2 θαη ην δεχηεξν αθνξά 

θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε ζην αθίλεην ηεο εηαηξείαο θνληά ζην ρσξηφ ηάλνο. 
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1.10. Ξεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα  

εκεηψλεηαη φηη δελ πξνθχπηνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ή  επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο επαηζζεζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ή θαη 

ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θνηλσληθνί θνξείο. Κία απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο είλαη θαη ε 

αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ πιαζηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

 

Παξάιιεια ε Δηαηξεία πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αληηθαζηζηψληαο 

παιαηφηεξν εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηεο, κε λέα κεραλήκαηα θαη 

ειέγρνληαο ζε ηαθηηθή βάζε ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά ζέκαηα ε Δηαηξεία έρεη σο βαζηθφ άμνλα, ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε. Θεσξεί φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο απνηειεί 

ην βαζηθφηεξν παξάγνληα ηεο εμέιημήο ηεο θαη επελδχεη ζε απηφ, θξνληίδνληαο γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζή ηνπ θαη παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Παξάιιεια εθαξκφδεη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο θάζε εξγαδνκέλνπ ηεο.  

 

Σέινο, ε Δηαηξεία δηαζθαιίδεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζην 

νπνίν ηεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 

1.11. Γηάζεζε απνηειεζκάησλ θαη κε δηαλνκή κεξίζκαηνο 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη αθφκε ζηε ρψξα, 

πξνηείλεηαη ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2018 θαη 

ε κεηαθνξά ηνπο ζην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. 

  

11..1122..  ΠΠεεκκααλληηηηθθάά  ΓΓεεγγννλλόόηηαα  κκεεηηάά  ηηεελλ  εεκκεεξξννκκεελλίίαα  ηηννππ  ΗΗζζννιιννγγηηζζκκννύύ  θθααηη  κκέέρρξξηη  ηηεε  δδεεκκννζζίίεεππζζήή  

ηηννππ  

Ζ εηαηξεία πξνέβε ζε αγνξά βηνκεραληθψλ εγθ/ζεσλ κεηά ησλ γεπέδσλ ηεο & ηνπ εληφο επξηζθνκέλνπ 

Κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην Τπαην Βνησηίαο ,χςνπο ζπλνιηθά € 2.493.177,61 , κε ηελ θαηαθπξσηηθή 

έθζεζε Λν 17268 ηεο 17-1-2019 ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αηθαηεξίλεο ηέθα Βνχδα .  

θνπφο ηεο σο άλσ επέλδπζεο ,είλαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζε θπηνθάξκαθα & 

ιηπάζκαηα. 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.  
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Θχξηνη Κέηνρνη, κε βάζε θαη φζα πξναλαθέξζεθαλ, ζαο θαινχκε λα εγθξίλεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο ρξήζεσο 1/1/2018-31/12/2018. 

 

Αγξίλην, 15 Καΐνπ 2019 

 

 

 

                                              

                                                   

 

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ Ξξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

& ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ  

 

 

 

                                                           ΘΑΟΒΔΙΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ TOY Γ.Π. & 
ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 

 
 
 

 
ΘΑΟΒΔΙΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 
  
 
 
 

 
ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΡΑ ΚΔΙΖ 

 
 
 
 

ΘΑΟΒΔΙΑΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΘΝΠΚΑ ΔΙΔΛΖ 
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2. Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 

Ππορ ηοςρ Μεηόσοςρ ηηρ Εηαιπείαρ «ΚΑΡΒΕΛΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Έκθεζη Ελέγσος επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων  

 

Γνώμη με επιθύλαξη 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΚΑΡΒΔΛΑ Α.Β.Δ.Δ.» (ε 

Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2018, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 

ηεο έθζεζήο καο “Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε”, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΚΑΡΒΔΛΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

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

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

 

Βάζη για γνώμη με επιθύλαξη 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, δελ έρεη δηελεξγεζεί  απνκείσζε  επί 

απνζεκάησλ αμίαο επξψ 248 ρηι. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ε αμία ησλ απνζεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη θαηά ην πξναλαθεξζέλ πνζφ. 2. Γελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

επαιεζεπζνχλ, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, δεζκεπκέλεο 

θαηαζέζεηο πνζνχ € 250 ρηι πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζπλεπψο δηαηεξνχκε 

επηθχιαμε γηα ηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ απηψλ θαη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. 3. Oη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο γηα ηηο κε παξαγξαθείζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2013 έσο 2018. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε 

πνζνχ € 361 ρηι. γηα πξφζηηκα, πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε 
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κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν (ζρεηηθή ε ζεκείσζε 5.18 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Απφ ηνλ 

έιεγρφ καο δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο ζρεκαηηζζείζαο  

πξφβιεςεο. 

 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φπσο απηά έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη 

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

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

Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη 

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

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο 

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

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

βάζε γηα γλψκε κε επηθχιαμε. 

 

Εςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

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

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

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

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

βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη 

ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ 

ην λα πξνρσξήζεη ζ’ απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Εςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο 

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

ΓΠΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο 

ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. θάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη 

νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

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

Ννκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:    

 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

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

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

θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο 

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

εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε 

ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

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

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

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη 

γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη 

ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, κειινληηθά 
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γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο 

ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

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

παξνπζίαζε. 

 

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

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

ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

 

Έκθεζη επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων 

 

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

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

Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε 

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

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2018. 

β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία «ΚΑΡΒΔΛΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

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

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

 

 

Πάτρα, 26 Αυγούστου 2019 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

OLYMPIA ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ 

ΛΟΓΙΣΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
 

Παηεζίσλ 81 & Υέυδελ, 104 34 Αζήλα Ισάλλεο Γ. Κνπηξνπκάλεο 

Α.Μ. ΟΔΛ 170 

 Α.Μ. Δ.Λ.Σ.Δ. 40 

 

 Α.Μ. ΟΔΛ 55831 
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3. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 01/01/2018 – 31/12/2018 

 

Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

 

Πεκ. 
01/01-

31/12/2018 
01/01-

31/12/2017 

    Θχθινο εξγαζηψλ 5.23 26.467.103  28.440.887  

Θφζηνο πσιεζέλησλ 5.24 (23.815.840)  (25.978.714)  

Κηθηό θέξδνο 
 

2.651.263  2.462.173  

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  5.25 81.560  276.367  

Έμνδα δηάζεζεο 5.24 (1.413.367)  (1.254.060)  

Έμνδα δηνίθεζεο 5.24 (800.743)  (706.344)  

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο  5.25 0  (109.557)  

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ  

 

518.713  668.579  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.26 2.685  7.791  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5.26 (248.449)  (252.862)  

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 5.27 (3.585)  1.204  

Θαζαξά Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 
 

269.365  424.713  

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.28 226.150  (220.692)  

Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) κεηά θόξσλ ρξήζεσο   495.515  204.021  

      

 Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή 5.29 9  4  

      

 Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) κεηά θόξσλ ρξήζεσο   495.515  204.021  

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα   0  0  

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε 
κεηά από θόξνπο   

495.515  204.021  

        

Γείθηεο:       

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ    518.713  631.755  

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ   
677.441  776.015  

    

 

  

Ξξνηεηλόκελν Κέξηζκα   0,0000 0,0000 
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Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 

Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

      

    
 

  
 Δλεξγεηηθό Πεκ. 31/12/2018   31/12/2017 

Κε Θπθινθνξνύληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ   

   Δλζψκαηα πάγηα 5.5 5.381.579   5.114.525 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.5 5.463   6.827 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 5.6 1.112   1.112 

    5.388.154   5.122.464 

          

Θπθινθνξνύληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ         

Απνζέκαηα 5.7 3.981.448   3.705.418 

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 5.8 9.873.993   11.499.738 

Ινηπέο απαηηήζεηο 5.9 303.571   495.706 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 

5.10 
1.885   5.472 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.10 2.657.180   447.817 

    16.818.077   16.154.151 

          

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ   22.206.231   21.276.615 

          

Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο         

Ίδηα Θεθάιαηα         

Κεηνρηθφ θεθάιαην 5.12 3.105.817   3.105.817 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 5.13 2.918.927   2.918.927 

Ινηπά απνζεκαηηθά 5.14 911.411   886.635 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 
 

2.040.287   1.569.548 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
κεηξηθήο 

  
8.976.442   8.480.927 

          

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο *         

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 5.21 2.995.000   3.043.859 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.15 1.853.045   1.888.933 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζία 

5.16 
93.580   90.330 

Δπηρνξεγήζεηο 5.17 45.584   82.715 

Πξνβιέςεηο 5.18 361.238   670.209 

Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ   5.348.447   5.776.046 

          

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο  **         

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 5.19 3.619.594   3.128.109 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.20 90.643   507.597 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 5.21 2.921.044   2.873.496 

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επφκελε ρξήζε 

5.21 
855.000   445.000 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.22 395.061   65.440 

Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ   7.881.342   7.019.642 

          

Πύλνιν πνρξεώζεσλ   13.229.789   12.795.688 

          

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ   22.206.231   21.276.615 
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  

 

  31/12/2017 

  
Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Γηαθνξέο  
αλαπξνζαξκνγήο 
αμίαο ζηνηρείσλ 

παγίσλ 
ελεξγεηηθνύ 

Ινηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
εηο λέν 

Πύλνιν 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2017 

3.105.817,00 2.918.927,20 876.434,18 1.375.728,03 8.276.906,41 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα 
ηελ ρξήζε κεηά απφ θφξνπο   

0,00 204.020,77 204.020,77 

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθνχ 
  

10.201,04 (10.201,04) 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα 

ηελ ρξήζε κεηά απφ θφξνπο  
0,00 

 
0,00 0,00 

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

3.105.817,00 2.918.927,20 886.635,22 1.569.547,76 8.480.927,18 

  
       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
       
       31/12/2018 

  
Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Γηαθνξέο  
αλαπξνζαξκνγήο 
αμίαο ζηνηρείσλ 

παγίσλ 
ελεξγεηηθνύ 

Ινηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
εηο λέν 

Πύλνιν 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2018 

3.105.817 2.918.927 886.635 1.569.548 8.480.927 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα 

ηελ ρξήζε κεηά απφ θφξνπο    
495.515 495.515 

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθνχ 
  

24.776 (24.776) 0 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα 
ηελ ρξήζε κεηά απφ θφξνπο  

0 0 0 0 

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 

3.105.817 2.918.927 911.411 2.040.287 8.976.442 
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Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 

  

01/01-
31/12/2018 

01/01-
31/12/2017 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο πξν θόξσλ  269.365  424.713 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

  Απνζβέζεηο 158.726  144.260  

Πξνβιέςεηο-Ινηπέο κε Σακεηαθέο Κεηαβνιέο (305.722)  117.093  

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 11.795  (2.944)  

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 
0  (38.028)  

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 245.764  252.862  

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

  Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (276.030)  (994.883)  

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 1.821.466  (3.957.031)  

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 355.226  1.031.528  

Κείνλ: 

  Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (248.449)  (252.862)  

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 190.262  (220.924)  

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.222.404  (3.496.216)  

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (436.876)  (159.977)  

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 12.460  3.116  

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 2.685  7.791  

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) (421.731)  (149.070)  

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 408.690  3.202.987  

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0  0  

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 408.690  3.202.987  

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεσο (α) + (β) + (γ) 2.209.363  (442.300)  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεσο 447.817  890.117  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 2.657.180  447.817 
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4. Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

4.1. Θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

4.1.1. Ππκκόξθσζε κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΘΑΡΒΔΙΑ Α.Β.Δ.Δ. είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο 

Πξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

4.1.2. Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΘΑΡΒΔΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο 

απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε 

εχινγεο - ηξέρνπζεο αμίεο. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη κεηνρέο θαη δελ αζθεί έιεγρν κε ηελ έλλνηα ησλ ΓΠΥΑ ζε ζπγαηξηθέο θαη 

ζπγγελείο εηαηξείεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο νη 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θακία ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά νχηε ζπκκεηέρεη ζε 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 

4.1.3. Έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 

15/05/2019.  

 

4.1.4. Θαιππηόκελε πεξίνδνο  

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΘΑΡΒΔΙΑ  

Α.Β.Δ.Δ. θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018.  

 

4.1.5. Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα 

ηεο Δηαηξείαο, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.  

 

4.1.6. Πεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο  
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Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα απαηηεί ηελ 

δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, θξίζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ.  

 

Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

ζηνηρεία γηα ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο γηα 

παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά 

κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

εθηηκήζεηο. 

 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη απφ ηε ρξήζε 2015 ηα Γ.Ι.Π. / Γ.Π.Υ.A. κε φιεο ηηο δηεξκελείεο θαη ηπρφλ 

αλαζεσξήζεηο ή κεηαβνιέο ηνπο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

 

Γ.Ι.Π. 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (αλαζεσξεκέλν) 

Γ.Ι.Π. 2 Απνζέκαηα 

Γ.Ι.Π. 7 Θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ  

Γ.Ι.Π. 8 Θαζαξφ Θέξδνο ή Εεκηά Υξήζεο, Βαζηθά Ιάζε θαη κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο  Κεζφδνπο 

Γ.Ι.Π. 10 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

Γ.Ι.Π. 11 Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 

Γ.Ι.Π. 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Γ.Ι.Π. 16 Δλζψκαηα Πάγηα 

Γ.Ι.Π. 17 Κηζζψζεηο  

Γ.Ι.Π. 18 Έζνδα 

Γ.Ι.Π. 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Γ.Ι.Π. 20 Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο 

Γ.Ι.Π. 21 Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

Γ.Ι.Π. 23 Θφζηνο δαλεηζκνχ 

Γ.Ι.Π. 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

Γ.Ι.Π. 26 Ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ 

Γ.Ι.Π. 27 Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο 

Γ.Ι.Π. 28 Ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 

Γ.Ι.Π. 29 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο 

Γ.Ι.Π. 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε 
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Γ.Ι.Π. 33 Θέξδε αλά κεηνρή 

Γ.Ι.Π. 34 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Γ.Ι.Π. 36 Κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Γ.Ι.Π. 37 Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

Γ.Ι.Π. 38 Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Γ.Ι.Π. 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

Γ.Ι.Π. 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

Γ.Ι.Π. 41 Γεσξγία 

Γ.Π.Υ.A. 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.A. 

Γ.Π.Υ.A. 2 Πιεξσκέο κε ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο  

Γ.Π.Υ.A. 3 Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 

Γ.Π.Υ.A. 4 Αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα 

Γ.Π.Υ.A. 5 Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Γ.Π.Υ.A. 6 Έξεπλα θαη Αμηνιφγεζε Οξπθηψλ Πφξσλ 

Γ.Π.Υ.A. 7 Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

Γ.Π.Υ.A. 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Γ.Π.Υ.A. 9      Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Γ.Π.Υ.Α. 10    Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Γ.Π.Υ.Α. 11    ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν 

Γ.Π.Υ.Α. 12    Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο 

Γ.Π.Υ.Α. 13    Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο 

Γ.Π.Υ.Α. 14    Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ 

Γ.Π.Υ.Α. 15    Έζνδα απφ ζπκβφιαηα κε πειάηεο 

Γ.Π.Υ.Α. 16    Κηζζψζεηο 

Γ.Π.Υ.Α. 17    Αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα 

 

Οη Ινγηζηηθέο Αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη νη 

ίδηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

 

Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 
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ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

ΓΙΞ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο»: Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο 

πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ δάλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία.  

 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν 

αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 

9 θαζηεξψλεη επίζεο κία λέα πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη 

αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΙΠ 39. Κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο 

Γηνίθεζεο, ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ, δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2014. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα 

κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν 

αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο 

Γηνίθεζεο, ην ΓΠΥΑ 15 θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ, δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
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Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε 

ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία 

ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη 

πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2018. Όπσο αλαιχεηαη αλσηέξσ, ε 

πηνζέηεζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ραμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο 

πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε 

επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε 

κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ 

δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγεη κία 

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

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

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

εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην 

απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΞΣΑ 4 (Ρξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα ζε ζπλδπαζκό κε 

ην ΓΞΣΑ 4 Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2018): Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 4. 

θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ινγηζηηθψλ 

επηδξάζεσλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 

θαη ηνπ ππφ έθδνζε Πξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο 

απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 4 επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλδένληαη κε αζθάιηζε λα αλαβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο ην 2021 («πξνζσξηλή 

απαιιαγή»), θαη επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο εθδφηεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αληί ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο, ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ 
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ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 

(«πξνζέγγηζε επηθάιπςεο»). Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2014-2016 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018): Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο 

Βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Θχθινο 2014-2016», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε 

νξηζκέλα Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 1: Γηαγξαθή ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ εμαηξέζεσλ γηα ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ, ΓΙΠ 28: Δπηκέηξεζε κίαο 

ζπγγελνχο ή κίαο θνηλνπξαμίαο ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 φζνλ αθνξά ζηα ΓΠΥΑ 1 θαη ΓΙΠ 28. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΙΞ 40 (Ρξνπνπνίεζε) «Κεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά πξνο ή απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα πξέπεη λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζηε ρξήζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη έρεη επέιζεη αιιαγή ζηε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην αθίλεην πιεξνί ηνλ νξηζκφ θαη ε αιιαγή ζηε 

ρξήζε λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 22 «Ππλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Ζ δηεξκελεία παξέρεη 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο φηαλ εθαξκφδεηαη ην 

πξφηππν πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΙΠ 21. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή φηαλ κηα 

νληφηεηα είηε θαηαβάιιεη, είηε εηζπξάηηεη πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα ζπκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν 

λφκηζκα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο  

πγθεθξηκέλα λέα ινγηζηηθά πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ γηα 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

 

ΓΞΣΑ 16 «Κηζζώζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019): Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 17. θνπφο 
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ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε 

πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα 

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

αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ. ρεηηθά κε ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΓΙΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε 

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

ηχπν ζχκβαζεο.  

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 23 «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό ζεκάησλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019): Ζ 

δηεξκελεία παξέρεη επεμεγήζεηο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ ηξέρνληνο θαη 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε 

θάπνησλ ζηνηρείσλ. Σν Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 23 έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ινγηζηηθνπνίεζεο ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο φηαλ ππάξρεη ηέηνηα αβεβαηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο/δεκίαο, ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηα θνξνινγηθά 

θέξδε θαη θνξνινγηθέο δεκίεο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019. 

 

ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ρξνπνπνίεζε πξνγξάκκαηνο, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκόο» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019): Ζ 

ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νληφηεηεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα ζπληαμηνδνηηθά 

έμνδα, φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα αιιαγέο ζε ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σα 

αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019. 

 

ΓΙΞ 28 «Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο σο 

πξνο ην φηη φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδχζεσλ θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη 

νληφηεηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ ηελ επηινγή λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη 

μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019. 

 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2015 (Θύθινο 2015 – 2017)  
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Θχθινο 2015-

2017», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν 

απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 3 - ΓΠΥΑ 11: πκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ν απνθηψλ 

ζε κία απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία, ΓΙΠ 12: Δπηπηψζεηο ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο απφ πιεξσκέο γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηαμηλνκεκέλα σο ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ΓΙΠ 23: Θφζηε δαλεηζκνχ 

επηιέμηκα γηα θεθαιαηνπνίεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019. 

 

ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο» (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019): Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα δελ επαλακεηξά ην 

πνζνζηφ πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ζε κία απφ θνηλνχ ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα φηαλ απνθηά απφ 

θνηλνχ έιεγρν ζηελ επηρείξεζε απηή.  

 

ΓΙΞ 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019): H ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα ινγηζηηθνπνηεί φιεο ηηο 

επηπηψζεηο ζην θφξν εηζνδήκαηνο απφ πιεξσκέο κεξηζκάησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

 

ΓΙΞ 23 «Θόζηνο δαλεηζκνύ» (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019): H ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα ρεηξίδεηαη σο κέξνο ηνπ 

γεληθνχ δαλεηζκνχ νπνηνδήπνηε δάλεην αλαιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ φηαλ ην ζηνηρείν απηφ είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή ηελ πψιεζή ηνπ.  

 

Αλαζεώξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθαξκόδεηαη 

γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020) 

 

Σνλ Κάξηην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Πιαηζίνπ ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία 

δελ θαιχπηνληαλ, θαζψο επίζεο θαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαζνδεγήζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη έλα λέν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε, ζην νπνίν αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο 

επηκέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή 

κίαο βάζεο επηκέηξεζεο, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 
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Θαηαζηάζεηο θαη θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ απναλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ππνρξεψζεσλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Πεξαηηέξσ, ην αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη βειηησκέλνπο νξηζκνχο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζνδήγεζε πνπ ππνβνεζά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ νξηζκψλ, επηθαηξνπνίεζε 

ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο 

θαη δηεπθξηλίζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο νη ξφινη ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ επηκέηξεζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. 

Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζηηο Αλαθνξέο ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020): Σνλ Κάξηην 

ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε Σξνπνπνηήζεσλ ζηηο Αλαθνξέο ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Πιαηζίνπ ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαζεψξεζήο ηνπ. Οξηζκέλα Πξφηππα πεξηιακβάλνπλ 

ξεηέο αλαθνξέο ζε πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ σο άλσ αλαθνξψλ θαη ε 

ππνζηήξημε γηα ηε κεηάβαζε ζην αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, 

αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 3: «Νξηζκόο κίαο Δπηρείξεζεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020): Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε 

ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΠΥΑ 3 πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνλ νξηζκφ κίαο 

επηρείξεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα πξνζδηνξίζνπλ αλ κία απφθηεζε απνηειεί 

ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή απφθηεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο επηζεκαίλεη 

φηη ε εθξνή κίαο επηρείξεζεο είλαη λα παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο, ελψ ν πξνγελέζηεξνο 

νξηζκφο εζηίαδε ζηηο απνδφζεηο ππφ ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή άιισλ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ ζηνπο επελδπηέο θαη ζε ηξίηνπο. Δπηπιένλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ην 

IASB κέζσ ηεο ελ ιφγσ έθδνζεο παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθή θαζνδήγεζε. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. 

Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 θαη ζην ΓΙΞ 8: «Νξηζκόο ηνπ Νπζηώδνπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020): Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ 
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έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξν γηα ηηο 

εηαηξείεο λα πξνβνχλ ζε άζθεζε θξίζεο ζρεηηθά κε ην νπζηψδεο κέγεζνο. Ο νξηζκφο ηνπ νπζηψδνπο 

βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο 

Θαηαζηάζεηο. Ο λένο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΙΠ 1 θαη ην ΓΙΠ 8. Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο θαη πψο απηφο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ 

θαζνδήγεζε ε νπνία κέρξη ηψξα πεξηιακβαλφηαλ ζε άιια Πξφηππα. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. 

Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΞΣΑ 17 «Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2021): Σνλ Κάην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΠΥΑ 17, 

ην νπνίν αληηθαζηζηά έλα ελδηάκεζν Πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 4. θνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε 

ελφο εληαίνπ Πξνηχπνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο (principle-based standard) γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

φισλ ησλ ηχπσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ αληαζθάιηζεο 

πνπ θαηέρεη έλαο αζθαιηζηηθφο θνξέαο. Έλα εληαίν Πξφηππν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ζα εληζρχζεη ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, δηθαηνδνζηψλ θαη 

θεθαιαηαγνξψλ. Σν ΓΠΥΑ 17 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εθδίδεη 

θαη ζπκβάζεηο αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

4.2 Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

 

4.2.1. Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

(α) Ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζην ηνπηθφ λφκηζκα πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. 

 

(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα ινγαξηαζκψλ 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηηο 
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εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θέξδε ή δεκίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

δηαθαλνληζκφ ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ησλ 

ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ (monetary items) απφ ην μέλν λφκηζκα ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο εάλ ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε ηεο θαζαξήο επέλδπζεο 

εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, νπφηε θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

 

4.2.2. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα νηθφπεδα, ηα θηίξηα απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α. ζηελ ηξέρνπζα αμία 

ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ κειέηε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή θαη πηνζεηήζεθε ε αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο (deemed cost). 

 

Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ 

απνζβέζεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

 

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Θηίξηα 25-60 έηε 

Κεραλήκαηα 10 έηε 

Κεηαθνξηθά κέζα 6-8 έηε 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 3-5 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
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Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επηζθεπέο θαη 

ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ. 

 

Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ 

πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε.  

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ειέγρεηαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο, δειαδή 

γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία πηζαλφλ λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Αλ 

ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε θαη ε ινγηζηηθή αμία μεπεξλά ην πξνβιεπφκελν αλαθηήζηκν πνζφ, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απνκεηψλνληαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ. Σν αλαθηήζηκν 

πνζφ ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο 

πσιήζεσο ηνπο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη αλακελφκελεο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ πξνο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ 

ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 

θαηαρσξείηαη αξρηθά ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζζέληνο απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο (εάλ ππάξρεη γηα ην 

αληίζηνηρν πάγην) ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Θάζε δεκηά απνκείσζεο 

πνπ πξνθχπηεη πεξά απφ ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πάγην, αλαγλσξίδεηαη άκεζα 

σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

4.2.3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο θηήζεο ινγηζκηθνχ είηε απηφ πξνέθπςε 

απφ αγνξά είηε απφ ηδηνπαξαγσγή. Ζ σθέιηκε δσή εθηηκήζεθε απφ 3 έσο 5 έηε.  

 

Ζ Δηαηξεία επηπιένλ εκθαλίδεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο ην θφζηνο θηήζεο εθείλσλ ησλ άπισλ παγίσλ 

γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εθηηκήζεηο φηη ζα απνθέξνπλ ζην κέιινλ έζνδα. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη πξφθεηηαη λα απνζβεζηνχλ ζπζρεηηδφκελα κε ηα 

κειινληηθά έζνδα πνπ ζ’ απνθέξνπλ.  

 

4.2.4. Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 
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Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 

είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη 

ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ 

κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

 

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα 

κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ 

νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ 

δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

4.2.5. Απνζέκαηα  

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ, θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνχζα 

ζέζε θαη θαηάζηαζε θαη νη νπνίεο είλαη άκεζα απνδνηέεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη έλα 

κέξνο γεληθψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή. Σελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα 

απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.  

 

4.2.6. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ 

πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε 
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Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

4.2.7. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο 

επίζεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα 

πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ. 

 

4.2.8. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ζε µία επηρείξεζε θαη µηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα 

άιιε επηρείξεζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,  ηαμηλνκνχληαη 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο µε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

 

i) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο µέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

- Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά 

πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη µε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

- Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 

αμία, µε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλνπλ µε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ µε ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή 

(Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: 

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ µε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά 

απφ ην θξάηνο, 
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γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε  

κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα µε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα µε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 

Πεξηιακβάλεη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 

δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. Ζ Δηαηξεία  δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

iv) ∆ηαζέζηµα πξνο πώιεζε ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Πεξηιακβάλεη µε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. ηε ζπλέρεηα, ηα 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 

ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά 

πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνµεησµέλα. Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο 

απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνµείσζεο πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη µέζσ απνηειεζκάησλ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο 

ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ 

ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, µε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο 

άµεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο µε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζµαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη µε 

πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηµψµελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο µε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα µε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη 

εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη µε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ 
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ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη πξνεμφθιεζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη µε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί µε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά  ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε 

ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε µε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνµείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο 

θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

4.2.9. Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξώιεζε 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα θαηαηάζζεη έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα δηάζεζεο) σο 

θαηερφκελν πξνο πψιεζε αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ κηαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο 

θαη φρη απφ ηε ζπλερφκελε ρξήζε. 

 

Γηα λα ζπκβεί απηφ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ε νκάδα δηάζεζεο) πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε 

πψιεζε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ, κφλν βάζεη φξσλ πνπ είλαη ζπλήζεηο θαη θαζηεξσκέλνη γηα ηελ 

πψιεζε ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ή νκάδσλ δηάζεζεο) θαη ε πψιεζή πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πηζαλή. 

 

Γηα λα είλαη ε πψιεζε πνιχ πηζαλή, ην θαηάιιειν επίπεδν ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί ζε 

πξφγξακκα πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ηεο νκάδαο δηάζεζεο) θαη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί 

πξφγξακκα εμεχξεζεο ελφο αγνξαζηή. Δπηπξνζζέησο, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ε νκάδα δηάζεζεο) 

πξέπεη λα δηαηίζεηαη ελεξγά ζηελ αγνξά ζε ηηκή πνπ είλαη ινγηθή ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία 

ηνπ. Δπίζεο, ε πψιεζε ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο σο 

νινθιεξσκέλε πψιεζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάηαμεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα ή λα αλαθιεζεί. 

 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα επηκεηξά έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα δηάζεζεο) σο 

θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο 

απνκεησκέλεο θαηά ηα θφζηε ηεο πψιεζήο ηνπο.  
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Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα γλσζηνπνηεί έλα εληαίν θνλδχιη ζηελ φςε ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ κεηά θφξσλ θέξδνπο ή δεκίαο ησλ δηαθνπεηζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα παξνπζηάδεη έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαηαηάζζεηαη σο 

θαηερφκελν πξνο πψιεζε δηαθεθξηκέλα απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ ηζνινγηζκφ. Οη ππνρξεψζεηο 

κηαο νκάδαο δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε ζα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα 

απφ άιιεο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ. Δθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο δελ ζα 

ζπκςεθίδνληαη ψζηε λα παξνπζηάδνληαη σο έλα εληαίν πνζφ.  

  

4.2.10. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε 

ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

 

Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (θέξδε εηο λέν). 

 

4.2.11. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά 

αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο 

ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. 

 

Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 
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θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ 

θέξδνο ή δεκία. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε 

ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή 

ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ 

ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη 

κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

4.2.12. Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 
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α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

 

β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

χκθσλα κε ηνλ Λ.2112/20 θαη Λ.4093/2012 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο απνδεκηψζεηο 

επί απφιπζεο ή απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σν χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ πνζψλ απνδεκίσζεο 

εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο απφ ηελ 

ππεξεζία (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη ελ ιφγσ απνδεκηψζεηο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined contribution plan) κε βάζε ην 

ηξνπνπνηεκέλν Γ.Ι.Π. 19 «Παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο». Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε 

βάζε ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κνλάδσλ ππνρξέσζεο (projected unit 

credit method). Έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, 

φπσο ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θαηαβιεηέεο παξνρέο. Οη 

πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηηο 

ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ζπλίζηαληαη απφ ην ηξέρνλ θαη παξειζφλ θφζηνο 

ππεξεζίαο, ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο θαη ηηο φπνηεο πηζαλέο 

πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο, αθνινπζείηαη 

ην αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 19, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ινγηζηηθή ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κεηαμχ άιισλ: 

1. ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /δεκηψλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ νξηζηηθή 

εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, 

2. ηε κε αλαγλψξηζε πιένλ ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο 

ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ , 

3. ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ λσξίηεξε εθ ησλ 

εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή αλαδηάξζξσζε ή ε 

ηεξκαηηθή παξνρή, 

4. ινηπέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο. 

 

4.2.13. Δπηρνξεγήζεηο 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο αθνξά ηελ ελαζρφιεζε κε επηρνξεγνχκελα 

πξνγξάκκαηα απφ θξαηηθνχο (εγρψξηνπο) ή θνηλνηηθνχο θνξείο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο 
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επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα 

φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) 

πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο έζνδν 

επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα. Σα έζνδα απηά 

εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο. 

 

4.2.14. Ξξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο 

επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο 

ππνρξέσζεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη 

ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

4.2.15. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε 

ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

- Ξσιήζεηο αγαζώλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά 

ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη 

εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

- Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ 

παξέρνληαη νη  ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

- Έζνδα από εθρσξεζέληα δηθαηώκαηα ρξήζεο ελζώκαησλ ζηνηρείσλ (αληηζηαζκηζηηθά 

νθέιε): Ζ εχινγε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ δηθαησκάησλ αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν επφκελσλ 

ρξήζεσλ θαη απνζβέλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο αλάινγα κε ηνλ 

ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί σο αληάιιαγκα. 
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-  Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή 

αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ 

επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο 

ινγηζηηθήο) αμίαο. 

- Κεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο 

ηνπο. 

 

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην 

ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

4.2.16. Κηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξεία σο Κηζζσηήο: Οη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη 

θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε 

ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ 

κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 

έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. 

 

πκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη 

πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ 

ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο: Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία 

ησλ κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο 
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παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Σν έζνδν απφ 

ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή 

απφδνζε. 

 

Πάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε 

ζπλεπή κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ 

θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 

 

4.2.17. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Κεηφρσλ. 

 

4.3. Θπξηόηεξνη θίλδπλνη & αβεβαηόηεηεο 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο 

(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα 

ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ελδερφκελεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ 

αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο 

θαη ησλ πσιήζεσλ. 

 

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

Δηαηξείαο, 

 ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
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Ζ Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 

  ΠΠππλλααιιιιααγγκκααηηηηθθόόοο  θθίίλλδδππλλννοο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο είλαη ζε 

επξψ, κε απνηέιεζκα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο λα κελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ 

Δηαηξεία δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα. 

 

  ΑΑλλάάιιππζζεε  ππηηζζηησσηηηηθθννύύ  θθηηλλδδύύλλννππ  

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά (κέζα) πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο. 

 

Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο πνχ θξίλνληαη σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε 

ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Γελ πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επί ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη δελ 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλέξρεηαη, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ζην πνζφλ ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

 

 

  ΑΑλλάάιιππζζεε  θθηηλλδδύύλλννππ  ξξεεππζζηηόόηηεεηηααοο  

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη 

επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.  

 

  ΘΘίίλλδδππλλννοο  ααππόό  κκεεηηααββννιιέέοο  ζζηηνν  εεππίίππεεδδνν  ηησσλλ  εεππηηηηννθθίίσσλλ    

Ο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα έληνθα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη ηηο έληνθεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία, ζπλάπηεη δαλεηζκφ ζε 

θπκαηλφκελα επηηφθηα πνπ ηελ εθζέηεη ηνλ ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί 

ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα 
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δαλεηζκνχ ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

  ΘΘίίλλδδππλλννοο  ααγγννξξάάοο  

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ 

πιψλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά. Ζ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 

5. Ξξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

31/12/2018 

 

5.1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

Ζ εηαηξεία ΘΑΡΒΔΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ηδξχζεθε ην 1996 ζην Αγξίλην απφ ηνπο Γεκεηξηάδε Ησάλλε, Γεκεηξηάδε 

Γεκήηξην, Θαξβειά Ληθφιαν θαη Θαξβειά Γεξάζηκν. 

 

Δίλαη κηα επηρείξεζε κε επξχ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο δσηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο 

θαηέρνληαο εγεηηθή ζέζε ζηηο εηζαγσγέο θαη πσιήζεηο δεκεηξηαθψλ, ζπνξέιαησλ, ζχλζεησλ δσνηξνθψλ 

θαη δηαηξνθηθψλ ζπκπιεξσκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα παξαγσγηθά δψα θαζψο θαη ζπφξσλ θαη 

ιηπαζκάησλ. 

 

Θχξηα θηινζνθία ηεο εηαηξείαο είλαη: 

 λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο πξντφληα άξηζηεο θαη ζηαζεξήο πνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ πάληα 

κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη απφδνζε, 

 λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο δηάξθεηαο κε ζπλέπεηα θαη επζχλε απέλαληη ζηνλ παξαγσγφ, 

θηελνηξφθν, γεσπφλν, έκπνξν, επηρεηξεκαηία, 

 λα ζπλερίζεη δπλακηθά επελδχνληαο ζε λέα πξντφληα, λέεο αγνξέο, λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 

ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο. 

 

5.2. Δκπξάγκαηα Βάξε 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ επξψ 1.732.600 γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ.  

 

5.3. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο 

 

 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο απαηηήζεηο 
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Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 δελ ππήξραλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο απφ ηελ Δηαηξεία πνπ λα κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο. 

 

 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο 

ρξήζεηο 2006 έσο 2011 (έρνπλ παξαγξαθεί) θαζψο θαη ηηο ρξήζεηο 2014, 2015, 2016 ,2017 θαη 2018.  

 

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ. Ζ 

ζπλνιηθή πξφβιεςε γηα πιεξσκή Φνξνινγηθψλ Τπνρξεψζεσλ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

θαηά ηελ 31/12/2018 αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 361.238. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012, 2013 κεηά απφ 

δηελεξγεζέληεο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο απφ ειεγθηηθή εηαηξεία, ε Δηαηξεία έιαβε Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο κε ζχκθσλε γλψκε. 

 

Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

Γελ εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο δηθαζηηθέο δηαθνξέο ή δηαηηεζίεο, πνπ λα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο. 

 

Γεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηξίηνπο. 

 

Δγγπήζεηο 

Ζ Δηαηξεία, εμέδσζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ επξψ 1.141.000. 

 

5.4. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο – Ξιεξνθόξεζε   

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηεο Δηαηξείαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηελ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα βάζε κε απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο.  

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηνκέα, ζηελ εκπνξία δεκεηξηαθψλ, ζπνξέιαησλ, 

ζχλζεησλ δσνηξνθψλ θαη δηαηξνθηθψλ ζπκπιεξσκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα παξαγσγηθά δψα 

θαζψο θαη ζπφξσλ θαη ιηπαζκάησλ. 
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Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

5.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο & Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2017 

  
Γήπεδα 

θαη 
νηθόπεδα 

Θηίξηα θαη 
ηερληθά 

έξγα 

Κεραλήκαηα 
θαη ινηπόο 
εμνπιηζκόο 

Κεηαθν-
ξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Πύλνιν 

Αμία θηήζεσο             
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2016 874.920  4.253.344  1.523.744  329.781  172.430  7.154.220  

Πξνζζήθεο 2017 0  0  37.700  122.277  0  159.977  

Σαθηνπνηήζεηο 2017       0  0  0  

Δθπνηήζεηο 2017     (21.864)  (43.886)    (65.750)  

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2017 874.920  4.253.344  1.539.580  408.172  172.430  7.248.447  

              
Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο             
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2016 0  357.081  1.279.308  258.234  158.200  2.052.824  

Απνζβέζεηο 2017   89.340  32.309  18.050  3.196  142.895  

Σαθηνπνηήζεηο 2017       0  0  0  

Δθπνηήζεηο 2017     (21.864)  (39.933)    (61.797)  

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2017 0  446.422  1.289.753  236.351  161.396  2.133.921  

              

Αλαπόζβεζηε αμία             
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2016 874.920  3.896.263  244.437  71.546  14.230  5.101.396  
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2017 874.920  3.806.923  249.828  171.821  11.034  5.114.525,30  

 

 

 

 

31/12/2018 

  
Γήπεδα 

θαη 
νηθόπεδα 

Θηίξηα θαη 
ηερληθά 

έξγα 

Κεραλήκαηα 
θαη ινηπόο 
εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Πύλνιν 

Αμία θηήζεσο             
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2017 874.920  4.253.344  1.539.580  408.172  172.430  7.248.447  

Πξνζζήθεο 2018 30.000  0  373.720  64.811  0  468.531  

Σαθηνπνηήζεηο 2018       0  0  0  

Δθπνηήζεηο 2018     0  (12.229)    (12.229)  

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2018 904.920  4.253.344  1.913.300  460.754  172.430  7.704.749  

              
Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο             

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 0  446.422  1.289.753  236.351  161.396  2.133.921  
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2017 

Απνζβέζεηο 2018   89.340  34.986  29.850  3.186  157.362  

Σαθηνπνηήζεηο 2018     (22.800)  54.682  4  31.886  

Δθπνηήζεηο 2018           0  

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2018 0  535.762  1.301.939  320.883  164.586  2.323.170  

              

Αλαπόζβεζηε αμία             
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2018 904.920  3.717.582  611.362  139.871  7.844  5.381.579  
Θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2018 904.920  3.717.582  611.362  139.871  7.844  5.381.579  

 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ επξψ 1.732.600 γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ.  

Ζ Δηαηξεία, θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α., πξαγκαηνπνίεζε απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία 

απφ αλεμάξηεην κεραληθφ εθηηκεηή ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο θαη πξνέθπςε ζεηηθή 

δηαθνξά απνηίκεζεο πνζνχ επξψ 4.110.953 ε νπνία αχμεζε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Απφ ηνλ ελ 

ιφγσ πνζφ αθαηξέζεθε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επξψ 1.192.176 θαη ζπλεπψο ην ηειηθφ πνζφ πνπ 

πξνζαχμεζε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε επξψ 2.918.776. 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  
Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

Αμία θηήζεσο   

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 13.654 

Πξνζζήθεο 2018 0 

Δθπνηήζεηο 2018 0 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 13.654 

    

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο   

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 6.827 

Απνζβέζεηο 2018 1.364 

Δθπνηήζεηο 2018 0 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 8.191 

    

Αλαπόζβεζηε αμία   

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 6.827 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 5.463 

 

5.6. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

 

31/12/2018   31/12/2017 

Δγγπήζεηο παξνρέο ηξίησλ  

 
1.112 1.112 
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5.7. Απνζέκαηα  

  31/12/2018 31/12/2017 

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή - ππνπξντφληα 10.393  42.357  

Δκπνξεχκαηα 3.949.348  3.628.984  

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο & είδε ζπζθεπαζίαο 21.707  34.077  

Πύλνιν 3.981.448  3.705.418  

Κείνλ: Πξνβιέςεηο γηα άρξεζηα, 
θαζπζηεξεκέλα θαη θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα: 0  0  

Ππλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 3.981.448  3.705.418  

 

 

 

 

5.8. Ξειάηεο θαη Ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πειάηεο 4.359.552  4.683.164  

Δπηηαγέο 5.150.729  6.270.041  

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 783.713  966.533  

Κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (420.000) (420.000) 

Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 9.873.993  11.499.738  

Νη εύινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ 
είλαη νη παξαθάησ: 

    

Πειάηεο 3.939.552  4.263.164  

Δπηηαγέο 5.150.729  6.270.041  

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 783.713  966.533  

Πύλνιν 9.873.993  11.499.738  

    
 Ξεξίνδνη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 31/12/2018 31/12/2017 

Έσο 90 Ζκέξεο 8.976.175  10.170.018  

91-180 Ζκέξεο 964.990  1.339.118  

180-360 Ζκέξεο 273.006  206.459  

Άλσ ησλ 360 79.823  204.143  

Πύλνιν 10.293.993  11.919.738  

 

 

5.9. Ινηπέο Απαηηήζεηο 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 

Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην 

 

44.760  220.864  

Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο 

 

250.017  250.017  

Πξνθαηαβνιέο 

 

0  0  

Ινηπέο Απαηηήζεηο 

 

8.795  24.825  

Κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο  

 

0  0  

Θαζαξέο Απαηηήζεηο 

 

303.571  495.706  

Νη εύινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη νη 
παξαθάησ: 

 

  

Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην 

 

44.760  220.864  

Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο 

 

250.017  250.017  

Πξνθαηαβνιέο 

 

0  0  
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Ινηπέο Απαηηήζεηο 

 

8.795  24.825  

Πύλνιν 

 

303.571  495.706  

    Ξεξίνδνη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 
 

31/12/2018 31/12/2017 

Έσο 90 Ζκέξεο 
 

303.571  274.842  

91-180 Ζκέξεο 
 

0  220.864  

180-360 Ζκέξεο 
 

0  0  

Άλσ ησλ 360 
 

0  0  

Πύλνιν 
 

303.571  495.706  

 

 

5.10. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

πόινηπν 01/01/2018 5.470    πόινηπν 01/01/2017 4.268  

Αγνξά 01/01-31/12/2018 0    Αγνξά 01/01-31/12/2017 0  

Πψιεζε 01/01-31/12/2018 0    Πψιεζε 01/01-31/12/2017 0  

Πύλνιν 5.470    Πύλνιν 4.268  

Απνηίκεζε 31/12/2018 1.885    Απνηίκεζε 31/12/2017 5.470  

  
    

 (Εεκία)/Θέξδνο απνηίκεζεο (3.585)    (Εεκία)/Θέξδνο απνηίκεζεο 1.202  

  

 

ην θνλδχιη πεξηιακβάλνληαη επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 17.148, ηεο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Δζληθήο Σξάπεδαο (ΔΣΔ) θαη 2.225 warrants ηεο ΔΣΔ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαρζεί 

σο «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ». 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ε δηαθνξά απνηίκεζεο θαηαινγίδεηαη ζην θνλδχιη ησλ πλνιηθψλ 

Δζφδσλ «Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα». 

 

5.11. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

  31/12/2018 31/12/2017 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 7.407 2.259 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 2.649.773 445.558 

Πύλνιν 2.657.180 447.817 

 

 

5.12. Κεηνρηθό Θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 3.105.817 θαη απνηειείηαη απφ 52.910 

θνηλέο νλνκαηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 58,70 εθάζηεο. Όιεο νη κεηνρέο παξέρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε κεξηζκάησλ θαη ζηελ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ςήθν 

ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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5.13. Γηάθνξεο Αλαπξνζαξκνγήο  

  

Γηαθνξέο  αλαπξνζαξκνγήο 

αμίαο ζηνηρείσλ παγίσλ 
ελεξγεηηθνύ 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο 

ΔΙΞ 

151 

Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζηε εχινγε αμία - ηεθκαξηφ 

θφζηνο  
4.110.953 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο  (1.192.176) 

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 βάζεη ΓΞΣΑ 2.918.927 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο - 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2014 2.918.927 

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 2.918.927 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 0 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2015 2.918.927 

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2016  2.918.927 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο - 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2016 2.918.927 

    

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2017  2.918.927 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο - 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2017 2.918.927 

    

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2018  2.918.927 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο - 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2018 2.918.927 

 

 

Ζ Δηαηξεία, θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α., πξαγκαηνπνίεζε απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία 

απφ αλεμάξηεην κεραληθφ εθηηκεηή ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο θαη πξνέθπςε ζεηηθή 

δηαθνξά απνηίκεζεο πνζνχ επξψ 4.110.953 ε νπνία αχμεζε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Απφ ηνλ ελ 

ιφγσ πνζφ αθαηξέζεθε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επξψ 1.192.176 θαη ζπλεπψο ην ηειηθφ πνζφ πνπ 

πξνζαχμεζε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε επξψ 2.918.776. 

 

5.14. Ινηπά Απνζεκαηηθά 

  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  
Ραθηηθό 

απνζεκαηηθό 
Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά Πύλνιν 

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 51.948 809.752 861.700 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 0 - 0 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2015 51.948 809.752 861.700 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 14.096 638 14.734 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2016 66.044 810.390 876.435 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 10.201 0 10.201 
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πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2017 76.245 810.390 886.635 

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 24.776 0 24.776 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2018 101.021 810.390 911.411 

 

 

5.15. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ζηελ θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεσο 

  31/12/2018 31/12/2017 

  
Απαίηεζε/ 

(πνρξέσζε) 
Απαίηεζε/ 

(πνρξέσζε) 

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία   
 Δλζψκαηα πάγηα (1.137.328) (1.151.835) 

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 23.572 4.173 

Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία 
  Απαηηήζεηο (172.062) (173.101) 

πνρξεώζεηο 
  Πξνβιέςεηο 27.138 26.196 

Ινηπέο Τπνρξεψζεηο (594.365) (594.365) 

Πύλνιν (1.853.045) (1.888.933) 

 

 

Θαηαινγηζκόο αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ: 

  

01/01- 
31/12/2018 

01/01- 
31/12/2017 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνζβέζεσλ θηηξίσλ 14.507 14.474 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ & 
εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

19.399 (708) 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξενγξάθσλ 1.040 (349) 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνβιέςεσλ 942 8.444 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ινηπψλ εζφδσλ 0 0 

(Έμνδν) / έζνδν Αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηα 
Απνηειέζκαηα 

35.888 21.860 

 

 

5.16. πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

  Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  31/12/2018 31/12/2017 

πνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα:     

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 93.580 90.330 

Πηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο:   
 

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (έμνδν)/έζνδν (3.250) (29.116) 

 

 

5.17. Δπηρνξεγήζεηο 

  31/12/2018 31/12/2017 

      

Δπηρνξεγήζεηο 82.715  119.539  

Δπηρνξεγήζεηο ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο  0  0  

Κείνλ: Αλαινγνχζεο απνζβέζεηο ζηελ ρξήζε -37.131  -36.824  

Πύλνιν 45.584  82.715  
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5.18. Ξξνβιέςεηο  

  

Ξξνβιέςεηο 
θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ 

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 593.419 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο 2017 76.790 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2017 670.209 

Γηαγξαθή πξφβιεςεο αλέιεγθησλ 
ρξήζεσλ 

(383.682) 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο 2018 74.711 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2018 361.238 

 

5.19 Ξξνκεζεπηέο 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πξνκεζεπηέο 3.171.072 2.666.085 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 0 0 

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 448.522 390.000 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 0 72.024 

Θαζαξέο Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 3.619.594 3.128.109 

Νη εύινγεο αμίεο ησλ 
ππνρξεώζεσλ είλαη νη παξαθάησ: 

    

Πξνκεζεπηέο 3.171.072 2.666.085 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 0 0 

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 448.522 390.000 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 0 72.024 

Πύλνιν 3.619.594 3.128.109 

      

Ξεξίνδνη πιεξσκήο ππνρξεώζεσλ 31/12/2018 31/12/2017 

Έσο 90 Ζκέξεο 2.211.110 1.151.473 

91-180 Ζκέξεο 1.130.625 986.452 

180-360 Ζκέξεο 277.859 990.184 

Άλσ ησλ 360 0 0 

Πύλνιν 3.619.594 3.128.109 

 

5.20. Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

  31/12/2018 31/12/2017 

Τπνρξεψζεηο Φφξνπ εηζνδήκαηνο 2.000  165.762  

Τπνρξεψζεηο θφξνπ ΦΠΑ 79.110  329.387  

Τπνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ 1.206  681  

Ινηπνί θφξνη - ηέιε 8.327  11.768  

Πύλνιν 90.643  507.598  

 

5.21. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

  31/12/2018 31/12/2017 
 Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο       

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 2.995.000 3.043.859   

Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο 
  

  

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 2.921.044 2.873.496   
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Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο 
ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε 
ρξήζε 855.000 445.000   

        

31 Γεθεκβξίνπ 2017 
1 έηνο θαη 
ιηγόηεξν 

Κεηαμύ 2 θαη 
5 εηώλ Πύλνιν 

χλνιν δαλείσλ 3.318.496 3.043.859 6.362.355,00 
31 Γεθεκβξίνπ 2018       

χλνιν δαλείσλ 3.786.044 2.995.000 6.781.044,05 

 

 

Σν ζηαζκηζκέλν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018 είλαη 3,66%.  

 

5.22. Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο 22.405  20.389  

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 0  0  

Έμνδα πεξηφδνπ δεδνπιεπκέλα 0  0  

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 372.656  45.052  

Πύλνιν 395.061 65.440  

Νη εύινγεο αμίεο ησλ ππνρξεώζεσλ 
είλαη νη παξαθάησ:     

Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο 22.405  20.389  

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 0  0  

Έμνδα πεξηφδνπ δεδνπιεπκέλα 0  0  

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 372.656  45.052  

Πύλνιν 395.061 65.440  

  
  
   

 
Ξεξίνδνη πιεξσκήο ππνρξεώζεσλ 

31/12/2018 31/12/2017 

Έσο 90 Ζκέξεο 395.061  20.389  

91-180 Ζκέξεο 0  0  

180-360 Ζκέξεο 0  45.052  

Άλσ ησλ 360 0  0  

Πύλνιν 395.061 65.440  

 

5.23. Θύθινο εξγαζηώλ 

    01/01-31/12/2018 01/01-31/12/2017 

Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ   26.390.663  28.370.953  

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ   76.439  69.934  

Πύλνιν   26.467.103  28.440.887  

 

5.24. Έμνδα αλά θαηεγνξία 

Θόζηνο Ξσιεζέλησλ     

  

01/01-
31/12/2018 

01/01-
31/12/2017 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 131.717 110.583 

Παξνρέο Σξίησλ 102.509 121.360 

Γεληθά Έμνδα 2.035.389 2.285.857 

Απνζβέζεηο 111.460 103.781 
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Πξνβιέςεηο 0 8.493 

Πύλνιν 2.381.076 2.630.073 

Θφζηνο απνζεκάησλ 21.434.764 23.348.640 

Θόζηνο πσιεζέλησλ 23.815.840 25.978.714 

   Έμνδα Γηάζεζεο 
  

 

01/01-
31/12/2018 

01/01-
31/12/2017 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 148.950 120.061 

Ακνηβέο Σξίησλ 151.352 106.572 

Παξνρέο Σξίησλ 66.803 62.127 

Γεληθά Έμνδα 964.601 922.068 

Απνζβέζεηο 43.299 34.007 

Πξνβιέςεηο 38.363 9.224 

Πύλνιν 1.413.367 1.254.060 

   Έμνδα Γηνίθεζεο 
  

 

01/01-
31/12/2018 

01/01-
31/12/2017 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 164.360 148.397 

Ακνηβέο Σξίησλ 285.734 328.459 

Παξνρέο Σξίησλ 73.592 67.079 

Φφξνη Σέιε 101.307 26.886 

Γεληθά Έμνδα 171.780 117.651 

Απνζβέζεηο 3.969 6.472 

Πξνβιέςεηο 0 11.399 

Πύλνιν 800.743 706.344 

 

 

5.25. Ινηπά έζνδα – έμνδα 

Έζνδα   

  
1/1 - 

31/12/2018 
1/1 - 

31/12/2017 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 4.714 18.195 

Δπηδνηήζεηο / επηρνξεγήζεηο 0 0 

Αλαγλσξηζζέληα έζνδα επηρνξεγήζεσλ 37.130 36.824 

Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 0 0 

Ινηπά 39.716 221.348 

Πύλνιν 81.560 276.367 

 
Έμνδα   

  

1/1 - 
31/12/2018 

1/1 - 
31/12/2017 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 15.250 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 0 81.674 

Έμνδα Πξνεγνχκελσλ Υξήζεσλ 0 0 

Ινηπά 0 12.633 

Πύλνιν 0 109.557 

 

5.26. Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - έμνδα 

  
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα από: 

 

1/1 - 
31/12/2018 

1/1 - 
31/12/2017 

Πηζησηηθνί Σφθνη 1.791 7.791 

Ινηπά 893 0 
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  2.685 7.791 

 

 

5.27. Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα   

        

  
1/1 - 

31/12/2018 
1/1 - 

31/12/2017 

Aπνηίκεζε ρξενγξάθσλ ζηελ 
εχινγε αμία θέξδνο / (δεκία)  (3.585) 1.204 

 

 

5.28. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  
1/1 - 

31/12/2018 
1/1 - 

31/12/2017 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο (121.959) (165.762) 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξήζεσο 35.888 21.860 

Γηαγξαθή πξφβιεςεο παξαγξαθεηζψλ θνξνινγηθά 
ρξήζεσλ 

383.682 
 

Πξφβιεςε θφξνπ αλέιεγθηεο ρξήζεσο (71.461) (76.790) 

Ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 
θφξνη 

0 0 

Πύλνιν (έμνδν) / έζνδν 226.150 (220.692) 

 

 

5.29. Θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αξηζκφο κεηνρψλ 52.910 52.910 
      

Θέξδε/(δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο 

κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 
495.515 204.021 

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ 
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 

52.910 52.910 

Βαζηθά θέξδε Θέξδε/(δεκίεο)αλά κεηνρή 

(Δπξώ αλά κεηνρή) 
9,3652  3,8560  

 

 

5.30. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ήηαλ 30 άηνκα θαη 

θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 27 άηνκα. 

 

5.31. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
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Ζ Δηαηξεία δελ είρε πνζά εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζσξεπηηθά θαζψο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ ΓΙΠ 24. 

 

5.32. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

 

Ζ εηαηξεία πξνέβε ζε αγνξά βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ γεπέδσλ ηνπο & ηνπ εληφο απηψλ 

επξηζθνκέλνπ Κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην Τπαην Βνησηίαο ,χςνπο ζπλνιηθά € 2.493.177,61 , κε ηελ 

θαηαθπξσηηθή έθζεζε Λν 17268 ηεο 17-1-2019 ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αηθαηεξίλεο ηέθα Βνχδα .  

 

θνπφο ηεο σο άλσ επέλδπζεο ,είλαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζε παξνρέο 

ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δηαρείξηζεο κεηαθνξψλ θαη απνζεθψλ logistics ,ε παξαγσγή & ην 

ρνλδξηθφ εκπφξην θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. 

 

 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

 

 

Αγξίλην, 15 Καΐνπ 2019 
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