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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Της εταιρείας NUEVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 2016 
 
Κύριοι,  
Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Aναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και σας παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας  
Με την λήξη της 7ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί βάσει των των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ / ΔΠΧΑ), τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2016, ανήλθαν σε  9.846.925 εκ. ευρώ έναντι 10.418.678  εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 571 χιλ. ευρώ. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς, η Εταιρεία κατάφερε να 
διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις της. Η διατήρηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στο επίπεδο εξυπηρέτησης, στην τιμολογιακή 
πολιτική και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.  
Το κόστος πωληθέντων κατά την τρέχουσα χρήση μειώθηκε κατά περίπου € 612 χιλ σε σχέση με την προηγούμενη ενώ το ποσοστό μικτού 
κέρδους ανήλθε σε 23,26% έναντι 21,60% την προηγούμενη χρήση. 
Τα  αποτέλεσμα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 702.237 χιλ. ευρώ  έναντι 868.739 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης .Τα μετά 
φόρων αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 485.471 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 635.665 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 
Δε συνέβησαν σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. 
 
 
Οργανωτική δομή εταιρείας 
Η εταιρεία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο. Εντάσσεται στον κλάδο υπηρεσιών & 
προϊόντων ζωϊκής παραγωγής.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 

Ονομ/νυμο Ιδιότητα 

Κεφαλάς Γ. Δημήτριος  Πρόεδρος Δ.Σ. 
Καρβέλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Γκογκορώσης Νικόλαος  Διευθύνων Σύμβουλος 

Ριρής Γ. Κυριάκος Μέλος 
Κεφαλάς Ν. Απόστολος  Μέλος 

 
 

Στόχοι- βασικές αξίες – αρχές διοίκησης  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. 
προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της 
και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται.  
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, η ορθή διαχείριση στα πλαίσια των 
νομοθετικών υποχρεώσεων. Επίσης βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Για επίτευξη του σκοπούς της η εταιρεία έχει επενδύσει σε μηχανολογικό – ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών.  
 
Βασικοί χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2016 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2015, ως 
εξής: 

- Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε σε 23% από 22% 
  

- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 1,48 (φορές) από 1,07 
  

- Ο δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, διαμορφώθηκε σε 82% από 54% 
 

- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 7% το 2016 από 8% το 2015 
 
Διαχείριση Κινδύνων 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς 
και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια 
αγορά. 
Αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την μεταβλητότητα της αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, η Εταιρεία εκτίθεται κυρίως στον κίνδυνο επιτοκίων, λόγω της ύπαρξης των δανειακών υποχρεώσεων με 
κυμαινόμενο επιτόκιο (κυρίως επί του Euribor). 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και τα εντεταλμένα στελέχη αυτής, διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις 
πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:  
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- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων και της 
προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών 

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

- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων 
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι εξαρτώμενοι στο μέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν 
από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.  
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει ειδικές δικλείδες 
ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. 
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό 
πιστώσεων και περιορίζεται σημαντικά λόγω της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της και της ελαχιστοποίησης ζημιών από επισφαλείς 
πελάτες.  
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις 
ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και 
των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες 
(καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).   
 
Εξάρτηση από προμηθευτές 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος προμηθευτών. Δεν υπάρχει σημαντική εξάρτιση και κατ’ επέκταση 
κίνδυνος από μεμονωμένους προμηθευτές. 
 
Τάσεις και προοπτικές για το 2017 
Η εταιρεία θα συνεχίσει την πορεία της στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει χαράξει η Διοίκησή της, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία στον 
κλάδο ζωϊκής παραγωγής. 
 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των € 199.800 με ισόποση επιστροφή στους 
μετόχους. 

 
Χρηματοπιστωτικά μέσα 
 Η εταιρεία χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.   
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων/ εγκαταστάσεων της Εταιρείας 
Η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στην περιοχή Νέα Αρτάκη Ευβοίας. 
 
Ίδιες μετοχές  
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Τομέας έρευνας και ανάπτυξης  
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Περιβαλλοντική Ενημέρωση 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 
Εργασιακά ζητήματα 
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν είκοσι (20) άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2016 και συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, 
ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο προσωπικό € 392.854 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας μέσω 
της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας 
ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα 
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.  

 
Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης με σύνεση και 
αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε: 
 
Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και την πρόταση διανομής. 
Να απαλλάξετε το ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 
 
 
Νέα Αρτάκη Εύβοιας, 29 Ιουνίου 2017 
 
O Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
Γεώργιος Κεφαλάς 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «NUEVO Α.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας NUEVO A.E., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.  
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 
της Εταιρείας NUEVO A.E. κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 

άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31/12/2016.  

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία NUEVO Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 
 

Νίκος Γαρμπής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

  Σημεί-       

  ωση 31/12/2016 
 

31/12/2015 

          

Περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1. 492.557   370.296 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2. 1.417   1.917 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.12. 64.485   37.400 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 6.3. 20.004   12.004 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4. 7.903   11.364 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   586.366   432.982 

          

Αποθέματα 6.5. 893.187   1.029.353 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.6. 4.881.934   4.299.855 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.7. 379.631   293.414 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8. 724.508   731.280 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   6.879.261   6.353.902 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   7.465.627   6.786.884 

          

Ίδια Κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9. 799.200   999.000 

Αποθεματικά  6.10. 152.764   122.982 

Αποτελέσματα εις νέον   2.062.324   2.156.085 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   3.014.288   3.278.067 

          

Υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.15. 428.916   220.824 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.11. 25.000   25.000 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   453.916    245.824 

          

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13. 1.722.694   1.438.136 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.14. 243.851   259.548 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.15 2.030.878   1.565.310 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   3.997.423   3.262.993 

Σύνολο Υποχρεώσεων   4.451.339   3.508.817 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   7.465.627   6.786.884 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  Σημεί- 01/01 - 
31/12/2016 

  01/01 - 
31/12/2015   ωση   

          

          

Πωλήσεις 6.16. 9.846.925   10.418.678 

Κόστος πωληθέντων 6.17. -7.556.114   -8.168.717 

Μικτό Κέρδος 
 

2.290.812   2.249.961 

Λοιπά έσοδα 6.18. 10.971   1.250 

Έξοδα διάθεσης 6.20. -1.069.031   -927.124 
Έξοδα διοίκησης 6.19. -45.234   -45.650 

Λοιπά έξοδα 6.21. -315.354   -267.529 

Κέρδη εκμετάλλευσης 
 

872.164   1.010.909 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.22. 14.241   7.233 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.23. -184.167   -149.403 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη 
 

-169.927   -142.170 

Κέρδη προ φόρων 
 

702.237   868.739 

Φόρος εισοδήματος 6.24. -216.766   -233.074 

Καθαρά κέρδη περιόδου 485.471   635.665 

          

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ)    6.25.  4,8596   6,3630 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

    
1/1 - 

31/12/2016 
  

1/1 - 
31/12/2015 

          

Καθαρά κέρδη περιόδου 485.471   635.665 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   0   0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 485.471   635.665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νέα Αρτάκη Εύβοιας, 29 Ιουνίου 2017 
 

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

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36720 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέο 

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2015 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 999.000 74.745 1.883.357 2.928.428 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 - 
31/12/2015 

0 0 635.665 635.665 

Αναγνώριση αποθεματικών 0 48.238 -48.238 0 

Διανομή κερδών  0 0 -314.700 -314.700 

Συνολικό αναγνωριζόμενο Κέρδος περιόδου 0 48.238 272.727 635.665 

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 999.000 122.982 2.156.085 3.278.067 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 999.000 122.982 2.156.085 3.278.067 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 - 
31/12/2016 

0 0 485.471 485.471 

Αναγνώριση αποθεματικών 0 29.782 -29.782 0 

Διανομή κερδών  0 0 -549.450 -549.450 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου -199.800 0 0 -199.800 

Συνολικό αναγνωριζόμενο Κέρδος περιόδου -199.800 29.782 -93.761 485.471 

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 799.200 152.764 2.062.324 3.014.288 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
 

  1/1- 
31/12/2016  

1/1- 
31/12/2015   

     
 

  

Λειτουργικές δραστηριότητες   
 

  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  702.237    868.739  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 116.175    143.272  

Προβλέψεις 0    269.138  

Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές 3.387    16.449  

Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές         

επενδυτικής δραστηριότητας) (7.636)   (6.265) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 145.110    103.487  

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών      

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές      

δραστηριότητες       

Μείωση / ( αύξηση ) αποθεμάτων 136.166    14.687  

Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων (578.618)   (789.903) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην τραπεζών ) 238.247    (178.482) 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (144.078)   (103.487) 

(Καταβεβλημένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήματος (275.604)   (306.737) 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές        

δραστηριότητες (α) 335.386    30.899  

        

Επενδυτικές δραστηριότητες        

Απόκτηση λοιπών επενδύσεων (90.183)   (303.248) 

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (160.646)   (241.303) 

Τόκοι εισπραχθέντες  7.636    6.265  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές  
 

  
 δραστηριότητες (β) (243.192)   (538.286) 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου (199.800)   0  

Εισπράξεις/(εξοφλήσεις) δανείων 620.096    757.163  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (24.757)   0  

Μερίσματα πληρωθέντα (494.504)   (299.700) 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές        

δραστηριότητες (γ) (98.966)   457.463  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &        

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (6.772)   (49.925) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 731.280    781.205  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 724.508    731.280  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Εταιρεία «NUEVO Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές 
Καταστάσεις, μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, για την 
χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016. 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 (ΦΕΚ 460/19.1.2009), η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 
 
Οι  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  www.nuevo.gr  
 
O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν είκοσι (20) άτομα και την 31/12/2015 ήταν είκοσι ένα (21) άτομα. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι: 

- η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών, προσθετικών διατροφής ζώων, κτηνιατρικών φαρμάκων και 
εμβολίων, κτηνιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, εξοπλισμών και λοιπών προϊόντων που έχουν σχέση με την κτηνοτροφία και την 
παραγωγή ζωοτροφών 

- η δημιουργία και λειτουργία παρασκευαστηρίου ζωοτροφών 
- η παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, νεοσσών και αυγών εκκολάψεως και κρεάτων 
- η παραγωγή και εμπορία λιπών και ελαίων για κτηνοτροφική χρήση 
- η εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και προσθετικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
- η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν σχέση με όλα τα παραπάνω είδη παραγωγής και εμπορίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuevo.gr/
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016,  που καλύπτουν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 
έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(εφεξής «Δ.Λ.Π.»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της Εταιρείας. Όλα τα ποσά 
εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  
οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  
την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές καταστάσεις.   
 
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται από Δ.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που 
παρέχονται μέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι σημαντικές. Οι πληροφορίες είναι σημαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή 
διατύπωσή τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2016                                                                                    

  

 12 

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

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

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

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

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

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

Κτίρια 2-5 έτη 
Μεταφορικά μέσα 1-8 έτη 
Έπιπλα, σκεύη κλπ 1-10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-5 έτη 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  1-10 έτη 
Λοιπά Πάγια 1-10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Οικονομικής Θέσης. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται 
άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
3.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία υπολογίζεται έως 5 χρόνια. 
 
3.4 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και 
όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι 
το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας 
λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου 
παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο 
ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 
 
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης. 

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχουν 
χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος 
αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των 
μεταβολών στα αποτελέσματα. 

 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση 
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της εταιρείας περιλαμβάνονται στα 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στα κονδύλια  «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε  εύλογη αξία 
μέσω  αποτελεσμάτων» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και 
είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους 
και καταθέσεις προθεσμίας. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνει κυρίως μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ, οι οποίες 
αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται 
σε ενεργούς χρηματαγορές (π.χ. μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της 
Οικονομικής Θέσης. 
 
Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να 

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

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 

πάγιων στοιχείων.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα 
Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα και μη, περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, στα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις». 
  
Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα 
οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  
 
Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας.  
 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς 
πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες απομείωσης και 
συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, 
το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
 
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος. Οι 
εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις 
τρέχουσες τιμές ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως 
ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να 
απεικονίζουν τιςραγματικές συνθήκες του εκδότη. 
 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφοριακά στοιχεία της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» και αφορούν μετοχές ανώνυμης 
εταιρείας μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 
 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη 

παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή 
ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων 
της επιχείρησης. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (μείον) τα έξοδα που είναι 
άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την 
έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δημιουργία της υποχρέωσης. 
 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν 
εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και  
«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις». 
 
3.6 Αποθέματα 
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στη συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον 
οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. Το κόστος υπολογίζεται με τη 
χρήση της μέσης σταθμικής μεθόδου.  
 

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση 
του προϊόντος της έκδοσης.  
 
3.8 Φορολογία εισοδήματος  - αναβαλλόμενη φορολογία 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν 
περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 
με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα 
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που 
οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή 
συμψηφιστούν. 
 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης 
φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα 
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει 
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.9  Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

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

αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσία 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος 
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το 
ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να 
βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης, τότε 
αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 
ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 
 
Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα 
προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές 
υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής 
υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά 
καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 

 
3.10  Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση 
της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να 
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που 
αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 
 
3.11 Μισθώσεις 
Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηματοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συμβάσεων μεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη του αντικειμένου που ενοικιάζεται στο μισθωτή. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 
εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
 
3.12  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

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

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

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

 Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 
αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
Η εταιρεία εκτιμά επίσης την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις 
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αναμένει, κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

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

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

 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Όταν η εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σ’ αυτήν ποσά, σχηματίζει πρόβλεψη για την απομείωση 
των εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το 
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
 

 Χρήση ευλόγων αξιών 
H εταιρεία στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ έχει την ευχέρεια να επιμετρά περιουσιακά του στοιχεία ή υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους. 
Η εύλογη αξία αποτελεί επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά μια συγκεκριμένη οντότητα. Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς.  
Το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία αφορούν το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (βλέπε σημείωση 6.7)  (1ο επίπεδο ιεράρχησης εύλογης αξίας βάσει ΔΠΧΑ 13). 
Σημειώνεται ότι η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει μέγιστη προτεραιότητα στις επίσημες τιμές (χωρίς προσαρμογές) σε αγορές με σημαντικό 
όγκο συναλλαγών για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1ου επιπέδου) και ελάχιστη προτεραιότητα σε μη 
παρατηρήσιμες εισροές (εισροές 3ου επιπέδου). 
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Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) στις αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 
Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες είναι 
παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει 
προκαθορισμένη (συμβατική) διάρκεια, μια εισροή 2ου επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιμη για την πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης.  
Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 
Τέλος, για την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρεία (απαιτήσεις, διαθέσιμα, δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις) 
βασίζεται στις ενδείξεις ή τις τιμές των ευλόγων τους αξιών για να εξετάσει την τυχόν απομείωση τους ή την ανάγκη οποιασδήποτε 
προσαρμογής της λογιστικής τους αξίας εφόσον κάτι τέτοιο απατιέται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει.  
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4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
H Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν 
την 1 Ιανουαρίου 2016. Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην 
παράγραφο 4.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  
υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.   

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

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 
Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 με τίτλο «Πρόγραμμα 
καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών 
αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιμετώπιση για 
τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως 
σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 
να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση 
λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – 
αναλογική αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση 
σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και 
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις 
αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 
δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες 
διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομική αναφορά για τις 
καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, 
μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 
καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν 
ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   
 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις 
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 
7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: 
Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
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01/01/2016) 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση 
θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από 
τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις.   
 
 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν 
λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν 
εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε 
δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η 
ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε 
πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και 
την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 
 
 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος 
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα 
έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς 

ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, 
σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. 
Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του 
ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

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

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες 
ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

01/01/2018) 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές 
αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή 
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης 
είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που 
διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα 
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και 
προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του 
ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την 
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 

01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των 
βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην 
εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 
12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. 
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, 
ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια 
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του 
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η 
εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2016                                                                                    

  

 21 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 
5.1. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 

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

 
Στην υπ΄αριθμ. 6.26 σημείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρεία 
καθώς και των λογαριασμών του της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους οποίους εμφανίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία.  

 
5.2. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρία είναι κυρίως οι εξής:  
 Πιστωτικός Κίνδυνος  
 Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγματικός, επιτοκίων και λοιπών τιμών αγοράς)  
 Κίνδυνος Ρευστότητας 

  
5.3. Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά 
που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 

 
Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο μη είσπραξης των απαιτήσεων της έναντι πελατών. 
 Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρία:  

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

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

 
5.4. Κίνδυνος αγοράς  

Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  

 
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι) στον συναλλαγματικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο 
επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο λοιπών αγοραίων τιμών.  
 

5.5. Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. 
Συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός. 
 

5.6. Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι χαμηλές και ως εκ τούτου ο κίνδυνος από τις μεταβολές των επιτοκίων είναι επουσιώδης.  
 

5.7. Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρία να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, οι οποίες 
σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
Η Εταιρία εκτίθεται σε  καθημερινούς κινδύνους ρευστότητας και γι’ αυτό διατηρεί επαρκείς πόρους μετρητών για να καλύψει τον εν λόγο 
κίνδυνο καθώς η εμπειρία καταδεικνύει ότι το ελάχιστο επίπεδο επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη μπορεί να προβλεφθεί με κάποιο 
ποσοστό βεβαιότητας. Συγκεκριμένα προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση τα ελάχιστα κεφάλαια που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, 
προκειμένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου ποσοστού κεφαλαίων προς λήξη. 
Στην υπ. αριθμ. 6.27 σημείωση παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 
 

5.8. Κίνδυνοι που απορρέουν από τι γενικότερο οικονομικό περιβάλλον 
Η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς με τη δραστηριότητα και τον 
κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η οικονομική αβεβαιότητα και η ύφεση.  
 
Ειδικά στην Ελληνική αγορά, οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν με ραγδαίο ρυθμό από το 2011, επηρεάζοντας ανάλογα την αγοραστική 
δύναμη, την κατανάλωση, την παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει 
σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. Παρ’ όλο 
το αρνητικό κλίμα, η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις τις από το 2011 γεγονός που καταδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες 
ανάπτυξης της εταιρείας. 
 
Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας μια ακριβής εκτίμηση της πορείας της αγοράς από την πλευρά 
της Διοίκησης δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων η 
Εταιρεία, εντείνει τις προωθητικές του ενέργειες κυρίως προς το εξωτερικό, εστιάζοντας παράλληλα στην μείωση του λειτουργικού κόστους 
και στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών.  
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των 
παγίων προσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.  
Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 

Κτίρια - 
Εγκαταστά-

σεις 
κτιρίων 

Μεταφο- 
ρικά μέσα 

Μηχανήματα 
Έπιπλα &  

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης           
            

Υπόλοιπα 01.01.2015 22.969 144.826 435.464 113.218 716.477 

Προσθήκες 0 22.620 178.844 67.941 269.405 

Μειώσεις 0 0 0   0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 22.969 167.446 614.309 181.159 985.882 

Προσθήκες 4.000 174.576 48.114 22.933 249.624 

Μειώσεις 0 48.100   1.980 50.080 

Υπόλοιπα 31.12.2016 26.969 293.922 662.423 202.112 1.185.426 

            

Β. Αποσβέσεις           
            

Υπόλοιπα 01.01.2015 22.969 92.007 231.013 98.724 444.712 

Αποσβέσεις 0 21.394 57.129 63.527 142.051 

Μειώσεις 0 0 -28.823 0 -28.823 

Υπόλοιπα 31.12.2015 22.969 113.401 316.965 162.251 615.586 

Αποσβέσεις 50 28.264 61.137 23.993 113.444 

Μειώσεις 0 36.161     36.161 

Υπόλοιπα 31.12.2016 23.019 105.504 378.102 186.244 692.869 

            

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 0 54.045 297.344 18.908 370.296 

            

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 3.950 188.418 284.321 15.868 492.557 

 
 

6.2. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 
Λογισμικά 
προγ/τα 

Α. Αξίες Κτήσης   
    

Υπόλοιπα 01.01.2015 19.775 

Προσθήκες  721 

Μειώσεις 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 20.496 

Προσθήκες  2.231 

Μειώσεις 0 

Υπόλοιπα 31.12.2016 22.728 

    

Β. Αποσβέσεις   
    

Υπόλοιπα 01.01.2015 17.359 

Αποσβέσεις  1.221 

Μειώσεις 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 18.580 

Αποσβέσεις  2.731 

Μειώσεις 0 

Υπόλοιπα 31.12.2016 21.311 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 1.917 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 1.417 
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6.3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

  
  

Μετοχές μη διαπραγματευόμενες σε Χ.Α. 20.004 12.004 

Σύνολο 20.004 12.004 
 
Η εταιρεία κατέχει 2.205 μετοχές (10,02%) ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης σε Χρηματιστηριακή αγορά.  Κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2016 η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής της. 
 
 

6.4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Λοιπές εγγυήσεις 7.903 11.364 

Σύνολο 7.903 11.364 
 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 

6.5. Αποθέματα 
Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

      

Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά 407.260   461.720   

Έτοιμα-ημιτελή προϊόντα 30.944   35.539   

Εμπορεύματα 431.164   405.023   

Μείον: Ζημιά απομείωσης 40.000   40.000   

Σύνολο 829.367   862.283   
      

Αγορές υπό παραλαβή 63.820   167.070   

Γενικό Σύνολο 893.187   1.029.353   
 

6.6. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Εμπορικές απαιτήσεις 4.580.107 3.973.824 

Λοιπές απαιτήσεις 301.827 326.031 

Σύνολο 4.881.934 4.299.855 
 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

      

Πελάτες εσωτερικού 2.304.028 2.101.722 

Πελάτες εξωτερικού 254.747 479.007 

Πελάτες εκχωρηθ. με σύμβαση Factoring 1.003.035 234.951 

Επιταγές εισπρακτέες 1.901.347 1.779.994 

Γραμμάτια εισπρακτέα 107.950 59.000 

Απομείωση απαιτήσεων -991.000 -680.851 

Σύνολο 4.580.107 3.973.824 
 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

      

Ελληνικό Δημόσιο (Παρακρ/νοι φόροι) 258.030 241.971 

Δουλευμένα έσοδα 3.217 0 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 19.242 14.819 

Προκαταβολές σε Προμηθευτές 15.952 64.720 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 5.386 4.522 

Σύνολο 301.827 326.031 
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Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

6.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων    
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

      

Αμοιβαία Κεφάλαια 59.742 59.965 

Ομόλογα  303.242 210.445 

Τίτλοι διαπραγματευόμενοι στο Χ.Α. 16.648 23.004 

Σύνολο 379.631 293.414 
 
 

6.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Ταμείο 94.592 94.126 

Καταθέσεις όψεως  629.916 637.155 

Σύνολο 724.508 731.280 
 

 
6.9. Μετοχικό κεφάλαιο   

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Tο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 
31/12/2016 και 31/12/2015 έχει ως εξής: 
 

  
Αριθμός  
Μετοχών 

Ονομαστική  
Αξία 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

        

Υπόλοιπα την 01/01/2015 99.900 10 999.000 

Μεταβολή χρήσης 0 0 0 

Υπόλοιπα την 31/12/2015 99.900 10 999.000 

Μεταβολή χρήσης 0 -2 199.800 

Υπόλοιπα την 31/12/2016 99.900 8 799.200 

 
Σύμφωνα με την από 24/5/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το  μετοχικό κεφάλαιο της μειώθηκε 
κατά 199.800 ευρώ (εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας των 99.900 ονομαστικών μετοχών 
κατά 2 ευρώ εκάστης. Η ως άνω απόφαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10/06/2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 659827. 
 
 

6.10. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Τακτικό αποθεματικό 152.764  122.982  

Σύνολο 152.764  122.982  

 
Το «Τακτικό Αποθεματικό» σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία 
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό 
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
 

6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2016 31/12/2015 

      

Υποχρεώσεις ισολογισμού για     

Συνταξιοδοτικές παροχές 25.000 25.000 

Σύνολο 25.000 25.000 
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6.12. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 109.485 82.400 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -45.000 -45.000 

Συμψηφισμένο πιστωτικό υπόλοιπο 64.485 37.400 
 
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της Εταιρείας είναι η παρακάτω: 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Απομείωση 

απαιτήσεων 
Αποθέματα Παροχές 

Προσωπικού 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2015 39.627 7.800 5.200 3.299 55.927 

(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 20.300 2.900 1.450 4.770 29.420 

(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 

Μεταβολή συντελεστή -4.827 900 600 380 -2.947 

Σύνολο μεταβολής στη χρήση  15.473 3.800 2.050 5.150 29.420 

Υπόλοιπο 31/12/2015 55.100 11.600 7.250 8.450 82.400 

(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 29.000 0 0 -1.915 27.085 

(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 

Σύνολο μεταβολής στη χρήση  29.000 0 0 -1.915 27.085 

Υπόλοιπο 31/12/2016 84.100 11.600 7.250 6.534 109.485 

            

            
Αναβαλλόμενες φορολογικές Διαφορές 

φορολογικού 
ελέγχου 

Σύνολο       

υποχρεώσεις 

    

Υπόλοιπο 01/01/2015 -45.000 -45.000       

Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων 0 0       

Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 0       

Σύνολο μεταβολής στη χρήση  0 0       

Υπόλοιπο 31/12/2015 -45.000 -45.000       

Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων 0 0       

Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 0       

Σύνολο μεταβολής στη χρήση  0 0       

Υπόλοιπο 31/12/2016 -45.000 -45.000       

            

Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό 
31/12/2015   37.400       

Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό 
31/12/2016   64.485       

 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
 

6.13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Προμηθευτές εσωτερικού 721.166 529.041 

Προμηθευτές εξωτερικού 674.519 646.083 

Επιταγές πληρωτέες 81.319 38.801 

Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 26.183 15.943 

Λοιποί φόροι 0 1.170 

ΦΠΑ 132.022 93.955 

Ασφαλιστικές εισφορές 38.820 35.836 

Δικαιούχοι αμοιβών 10.352 11.712 

Προκαταβολές από πελάτες 21.081 62.556 

Δουλευμένα έξοδα 16.617 2.398 

Λοιπά 616 642 

Σύνολο 1.722.694 1.438.136 
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Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
 

6.14. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Τα κονδύλια € 243.851 και € 259.548  αφορούν τις υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της εταιρείας κατά την 
31η/12/2016 και 31η/12/2015, αντίστοιχα. 
 

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

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 395.271 220.824 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Leasing 33.645 0 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 812.689 1.361.797 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Leasing 19.920 0 

Βραχ. μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 225.897 0 

Υποχρεώσεις Factoring 972.372 203.513 

Σύνολο  2.459.794 1.786.133 
 

Ληκτότητα 31/12/2016 31/12/2015 

      

 Έως 1 έτος 2.030.878 1.565.310 

2 μέχρι 5 έτη 428.916 220.824 

Άνω των  5 ετών 0 0 

Σύνολο 2.459.794 1.786.133 
 
 

6.16. Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Πωλήσεις εμπορευμάτων 3.337.448 3.894.816 

Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών αγαθών 6.470.920 6.477.212 

Πωλήσεις υπηρεσιών 38.558 46.651 

Σύνολο 9.846.925 10.418.678 

 
 
6.17. Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 117.856 115.421 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 32.259 23.746 

Παροχές τρίτων 84.911 89.191 

Αποσβέσεις  116.175 143.272 

Προβλέψεις 0 2.145 

Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 7.217.039 7.808.001 

Μείον: Ιδιοπαραγωγή -12.126 -13.058 

Σύνολο 7.556.114 8.168.717 

 
 

6.18. Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0 1.250 

Έσοδα από επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 10.000 0 

Λοιπά έσοδα 971 0 

Σύνολο 10.971 1.250 

 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2016                                                                                    

  

 27 

6.19. Έξοδα διοίκησης    
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 39.285 38.474 

Διάφορα έξοδα 5.949 5.031 

Προβλέψεις 0 2.145 

Σύνολο 45.234 45.650 

 
 

6.20. Έξοδα διάθεσης  
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 235.713 230.842 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 129.035 94.983 

Παροχές τρίτων 84.911 89.191 

Φόροι τέλη 30.464 14.033 

Διάφορα έξοδα 588.909 498.074 

Σύνολο 1.069.031 927.124 

 
 

6.21. Λοιπά έξοδα     
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 433 202 

Έκτακτες ζημιές 4.771 3.208 

Προβλέψεις 310.149 264.118 

Σύνολο 315.354 267.529 

 
 

6.22. Χρηματοοικονομικά έσοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Πιστωτικοί τόκοι 761 1.140 

Έσοδα χρεογράφων 6.875 5.125 

Δουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 3.217 0 

Κέρδη αποτίμησης χρεογράφων 3.387 0 

Λοιπά 0 968 

Σύνολο 14.241 7.233 

 
 

6.23. Χρηματοοικονομικά έξοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 12.849 13.844 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 93.331 78.771 

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου 0 17.159 

Τόκοι και έξοδα Factoring 37.898 10.873 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα 40.089 28.757 

Σύνολο 184.167 149.403 
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6.24. Φόρος εισοδήματος 
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  

01/01 - 
31/12/2016 

01/01 - 
31/12/2015 

      

Τρέχων φόρος 243.851 259.548 

Αναβαλλόμενη φορολογία -27.085 -26.473 

Σύνολο 216.766 233.074 
 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσης αφορά σε: 
 
  01/01 - 

31/12/2016 
01/01 - 

31/12/2015 

      

Παροχές προσωπικού 0 1.450 

Αποθέματα 0 2.900 

Απομείωση απαιτήσεων 29.000 20.300 

Λοιπά -1.915 4.770 

Μεταβολή συντελεστή 0 -2.947 

Σύνολο αναβαλλόμενης      

φορολογίας 27.085 26.473 
 
 

6.25. Βασικά κέρδη ανά μετοχή 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 
      

Κέρδη μετά από φόρους 485.471 635.665 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 99.900 99.900 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή   (Ευρώ ανά 
μετοχή) 

4,8596 6,3630 

 
 

6.26. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2016 και 31/12/2015 έχουν ως εξής: 
 

Περιουσιακά στοιχεία    

Κονδύλια  
Ισολογισμού   

31/12/2016 
  

31/12/2015 

Δάνεια και απαιτήσεις   Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   0   0 

    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
(*) 

  4.585.493 
  

3.978.346 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 

  20.004 
  

12.004 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

  379.631 
  

293.414 

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   724.508   731.280 

    

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων   

5.709.636   5.015.044 

Υποχρεώσεις             

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 
αποσβεσμένο κόστος 

  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (*)   1.487.971   1.225.636 

  Μακροπρόθεσμες δανειακες υποχρεώσεις   428.916   220.824 

  Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   2.030.878   1.565.310 

  
  

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων   

3.947.765   3.011.770 

 
(*) Το κονδύλι σε σχέση με εμφανιζόμενο στον Ισολογισμό, διαφέρει κατά: 

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

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

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

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
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6.27. Κίνδυνος Ρευστότητας 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 

      

(α) Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα από  
5 έτη 

  

Δάνεια και απαιτήσεις 1.629.107 2.956.386 0 
 

4.585.493 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 

0 20.004 0 0 20.004 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

1.104.139 0 0 0 1.104.139 

Σύνολο (α) 2.733.246 2.976.390 0 0 5.709.636 

      
31/12/2016 

     

      

 (β) Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα από  
5 έτη 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 495.990 991.981 0 0 1.487.971 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

0 0 73.645 355.271 428.916 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

0 2.030.878 0 0 2.030.878 

Σύνολο (β) 495.990 3.022.859 73.645 355.271 3.947.765 

Συμψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 2.237.255 -46.469 -73.645 -355.271 1.761.871 

 
 

31/12/2015 
     

      

(α) Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα από  
5 έτη 

  

Δάνεια και απαιτήσεις 1.326.115 2.652.230 0 0 3.978.346 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 

0 12.004 0 0 12.004 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

1.024.694 0 0 0 1.024.694 

Σύνολο (α) 2.350.809 2.664.234 0 0 5.015.044 

 
     

31/12/2015 
     

      

 (β) Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα από  
5 έτη 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 408.545 817.091 0 0 1.225.636 

Μακροπρόθεσμες δανειακες 
υποχρεώσεις 

0 0 80.000 140.824 220.824 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

0 1.565.310 0 0 1.565.310 

Σύνολο (β) 408.545 2.382.400 80.000 140.824 3.011.770 

Συμψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 1.942.264 281.834 -80.000 -140.824 2.003.274 

 
 

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

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

      

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 41.700 136.200 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 0 0 

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης  0 0 

Λοιπές Υποχρεώσεις  0 0 
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8. Ασυνήθεις συναλλαγές 
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών ροών τα οποία να είναι 
ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους. 
 
 

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

10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009-2011. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις για τις ανωτέρω χρήσεις θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν έχει σχηματιστεί 
σχετική πρόβλεψη συνολικού ποσού € 45.000. 
Για τις χρήσεις 2012-2015 στην εταιρεία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 22338/1994 και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. 
Για τη χρήση 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου  65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει 
σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.    
 
 

11. Λοιπές γνωστοποιήσεις 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 


