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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ την
αναρτηθέντα στην εταιρική ιστοσελίδα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα ως άνω συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων
 
 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ
της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 και 2017 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» την 05/08/2019. Επισηµαίνεται

στην εταιρική ιστοσελίδα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Επίσης επισηµαίνεται
ότι χάριν απλοποίησης στα δηµοσιευθέντα ως άνω συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

Γεώργιος Ν. Αθανασόπουλος 
 
 
 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα και 

στην εταιρική ιστοσελίδα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 

Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται 
ότι χάριν απλοποίησης στα δηµοσιευθέντα ως άνω συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες 
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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 
 
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µας σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας, της οικονοµικής χρήσης από η Ιανουαρίου έως η ∆εκεµβρίου
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την η ∆εκεµβρίου
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερµηνειών τους που έχου
∆ιερµηνειών («IFRIC») της IASB, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφεξής ΕΕ
 
Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
καταστάσεων σύµφωνα µε τα πρότυ
των µετόχων της Εταιρείας. 
 
Η εταιρεία ‘"ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ έχοντας ιδρυθεί το δραστηριοποιείται στην ανάληψη και
εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµοσίων ∆ηµοτικών Ιδιω
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών πάσης φύσεως Η
εταιρεία από το 2011 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο
είναι η 25η εταιρική. 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τ
άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των µετόχων και επενδυτών αναφορικά µε
 
� Την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα τη συνολική
χρήση, καθώς και τις σηµαντικές µεταβολές που επήλθαν
� Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως και την
επίδρασή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις
� Τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας
� Τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία
� Τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόµενων µε αυτήν προσώπων
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
 
Το 2018 ήταν επί της ουσίας µια ακόµη χρονιά ύφεσης στην οποία η εταιρεία προσπάθησε και πέτυχε να
διατηρήσει και να εδραιώσει την παρουσία της στον κλάδο
 
Μέσα στο δυσµενές αυτό οικονοµικό περιβάλλον η εταιρεία επεδίωξε και πέτυχε
µέσα από την ανάληψη και εκτέλεση έργων µε εξασφαλισµένες χρηµατοδοτικές ροές κατά κύριο λόγο έργα
χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ. Συνέχισε τις προσπάθειες βελτιστοποίησης των υποδοµών της εταιρείας και
της εξοικονόµησης κόστους µέσω τόσο της αντικατάστασης του παλαιού µηχανολογικού εξοπλισµού µε νέο όσο
και του προγράµµατος µείωσης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας

ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερµηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιερµηνειών της όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφεξής ΕΕ

Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και η σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά αποφασίστηκε µε την από 30/06/2010 

Η εταιρεία ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ", έχοντας ιδρυθεί το 1993 δραστηριοποιείται στην ανάληψη και
εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών πάσης φύσεως Η
εταιρεία από το κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. και η χρήση που έληξε στις

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τ
α του Κ Ν και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των µετόχων και επενδυτών αναφορικά µε

Την οικονοµική κατάσταση τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας κατά την υπό εξέταση
χρήση καθώς και τις σηµαντικές µεταβολές που επήλθαν. 

Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως και την
επίδρασή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις  

εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας  
Τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία  
Τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόµενων µε αυτήν προσώπων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

ήταν επί της ουσίας µια ακόµη χρονιά ύφεσης στην οποία η εταιρεία προσπάθησε και πέτυχε να
διατηρήσει και να εδραιώσει την παρουσία της στον κλάδο. 

Μέσα στο δυσµενές αυτό οικονοµικό περιβάλλον η εταιρεία επεδίωξε και πέτυχε την ενίσχυση της θέσης της
µέσα από την ανάληψη και εκτέλεση έργων µε εξασφαλισµένες χρηµατοδοτικές ροές κατά κύριο λόγο έργα
χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ. Συνέχισε τις προσπάθειες βελτιστοποίησης των υποδοµών της εταιρείας και

έσω τόσο της αντικατάστασης του παλαιού µηχανολογικού εξοπλισµού µε νέο όσο
και του προγράµµατος µείωσης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας. 

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

ΕΩΣ ΤΗΝ η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µας σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας της οικονοµικής χρήσης από η Ιανουαρίου έως η ∆εκεµβρίου 2018. 

έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

ν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιερµηνειών της όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»).  

Αναφοράς ∆ΠΧΑ και η σύνταξη των οικονοµικών 
2010 τακτική Γενική Συνέλευση 

Η εταιρεία ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ έχοντας ιδρυθεί το δραστηριοποιείται στην ανάληψη και 
τικών και γενικά νοµικών προσώπων 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών πάσης φύσεως. Η 
τάξης Μ Ε Ε Π και η χρήση που έληξε στις 31/12/2018 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
α του Κ Ν και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των µετόχων και επενδυτών αναφορικά µε: 

πορεία της Εταιρείας κατά την υπό εξέταση 

Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως και την 

Τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόµενων µε αυτήν προσώπων, 

ήταν επί της ουσίας µια ακόµη χρονιά ύφεσης στην οποία η εταιρεία προσπάθησε και πέτυχε να 

την ενίσχυση της θέσης της 
µέσα από την ανάληψη και εκτέλεση έργων µε εξασφαλισµένες χρηµατοδοτικές ροές, κατά κύριο λόγο έργα 
χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ Συνέχισε τις προσπάθειες βελτιστοποίησης των υποδοµών της εταιρείας και 

έσω τόσο της αντικατάστασης του παλαιού µηχανολογικού εξοπλισµού µε νέο όσο 
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Τέλος η εταιρεία µε την πετυχηµένη της παρουσία τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει την ευνοϊκή γι αυτή
αναχρηµατοδότηση των δανειακών υποχρεώσεών της καθώς επίσης προχώρησε στην επιστροφή ενός µεγάλου
µέρους του ήδη υπάρχοντος δανεισµού εξοικονοµώντας κεφάλαια για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις
Το 2018 η εταιρεία προχώρησε στην εκτέλεση των έργων που είχε αυτοτελώς α
παρακάτω (στις τιµές δεν περιλαµβάνεται και ο Φ Π Α
 
 
 

 
Επίσης η εταιρεία συµµετείχε επιτυχώς σε διαγωνισµούς και αναδείχθηκε µειοδότρια σε µια σειρά νέων έργων
που η εκτέλεσή τους έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει στο προσεχές
σύµβασης των παρακάτω έργων, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ Π Α
 
 

 
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και δείκτες της Εταιρείας έχουν διαµορφωθεί ως εξής
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας
σηµειώνοντας αύξηση κατά 4,20%. Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση κατασκευής των
αναληφθέντων έργων, καθώς επίσης και στην ανάληψη νέων έργων τα οποία ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρία
εντός του έτους.  
 
Το µικτό κέρδος της Εταιρείας παρουσίασε
3.038.604 το 2017.  Η µείωση του µικτού κέρδους οφείλεται σε δ
υλοποίηση των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατασκευής
τιµών των πρώτων υλών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων
εξειδικευµένο προσωπικό για την ολοκλήρωση των έργων
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

διαµορφώθηκαν το έτος 2018 σε €1.278.696
Τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας για το έτος

1.860.397 το 2017 παρουσιάζοντας 
 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρίας µειώθηκε κατά
182.429 το 2017. 
 
 

ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΖΩΝΩΝ α2.2 και α2.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΟΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΚΤΙΡΙΟ Δ΄)-ΕΑΠ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Λ.ΚΟΤΣΩΝΗ, ΑΠΌ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕ1001

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΠΟ ΝΟΡΜΑΝ ΕΩΣ ΑΡΑΤΟΥ

Σύνολο

ΕΡΓΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 

Σύνολο

Τέλος η εταιρεία µε την πετυχηµένη της παρουσία τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει την ευνοϊκή γι αυτή
οδότηση των δανειακών υποχρεώσεών της καθώς επίσης προχώρησε στην επιστροφή ενός µεγάλου

µέρους του ήδη υπάρχοντος δανεισµού εξοικονοµώντας κεφάλαια για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις
η εταιρεία προχώρησε στην εκτέλεση των έργων που είχε αυτοτελώς α

παρακάτω στις τιµές δεν περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.): 

 

Επίσης η εταιρεία συµµετείχε επιτυχώς σε διαγωνισµούς και αναδείχθηκε µειοδότρια σε µια σειρά νέων έργων
που η εκτέλεσή τους έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει στο προσεχές διάστηµα. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα ποσά
σύµβασης των παρακάτω έργων µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.: 

Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και δείκτες της Εταιρείας, έχουν διαµορφωθεί ως εξής: 

κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 9.675.508 έναντι € 9.285.514 
%. Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση κατασκευής των

αναληφθέντων έργων καθώς επίσης και στην ανάληψη νέων έργων, τα οποία  ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρία

της Εταιρείας παρουσίασε µείωση της τάξεως του 46,88%, € 1.613.
Η µείωση του µικτού κέρδους οφείλεται σε δυσκολίες που αντιµετώπισε η εταιρεία
λόγω ειδικών συνθηκών (κατασκευής και γραφειοκρατικών δυσκολιών

πρώτων υλών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, και στο γεγονός ότι απαιτείται
για την ολοκλήρωση των έργων µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το

προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

1.278.696 έναντι €2.672.728 το 2017, παρουσιάζοντας
της Εταιρίας για το έτος 2018 διαµορφώθηκαν σε κέρδη

παρουσιάζοντας µείωση κατά 78,53%.  

της Εταιρίας µειώθηκε κατά 16,31% και ανήλθε το 201

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΟΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΚΤΙΡΙΟ Δ΄)-ΕΑΠ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Λ.ΚΟΤΣΩΝΗ, ΑΠΌ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕ1001

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΠΟ ΝΟΡΜΑΝ ΕΩΣ ΑΡΑΤΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

Τέλος η εταιρεία µε την πετυχηµένη της παρουσία τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει την ευνοϊκή γι’ αυτή 
οδότηση των δανειακών υποχρεώσεών της καθώς επίσης προχώρησε στην επιστροφή ενός µεγάλου 

µέρους του ήδη υπάρχοντος δανεισµού εξοικονοµώντας κεφάλαια για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις. 
η εταιρεία προχώρησε στην εκτέλεση των έργων που είχε αυτοτελώς αναλάβει όπως αναλύονται 

 

Επίσης η εταιρεία συµµετείχε επιτυχώς σε διαγωνισµούς και αναδείχθηκε µειοδότρια σε µια σειρά νέων έργων 
διάστηµα Αναφέρουµε ενδεικτικά τα ποσά 

 

 

 στην προηγούµενη χρήση, 
Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση κατασκευής των 

αναληφθέντων έργων καθώς επίσης και στην ανάληψη νέων έργων τα οποία ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρία 

1.613.995 το 2018  έναντι € 
ες που αντιµετώπισε η εταιρεία στην 

και γραφειοκρατικών δυσκολιών), στην αύξηση των 
και στο γεγονός ότι απαιτείται 

µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το κόστος προσωπικού. 

προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  
παρουσιάζοντας µείωση κατά 52,16%. 

διαµορφώθηκαν σε κέρδη € 399.446 έναντι € 

και ανήλθε το 2018 σε €152.683 έναντι € 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 

10.807.822,75

945.048,31

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΟΗΣ 13.678.513,75

4.522.584,23

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Λ.ΚΟΤΣΩΝΗ, ΑΠΌ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 

2.407.215,48

224.187,95

32.585.372,47

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.734.441,23

11.922.119,32

17.656.560,55
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Κατωτέρω παρατίθενται µερικοί από
χρηµατοοικονοµική επίδοση και κατάσταση της Εταιρείας µας
 
 

 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
 
(α) Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
 
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη για τη χρήση
 

 
Οι πωλήσεις και οι αγορές από και προς τις συνδεόµενες επιχειρήσεις γίνονται µε τους όρους που ισχύουν
στην αγορά, στα πλαίσια των εργασιών
 
(β) Υπόλοιπα µε συνδεόµενα µέρη κατά την η ∆εκεµβρίου
 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων µεταξύ της
µερών, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 201
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Γενική Ρευστότητα
Ταµειακή Ρευστότητα

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ. Υποχρεώσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
EBITDA

Ποσά σε €
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

Ποσά σε €
Υπόλοιπα από εµπορικές συναλλαγές Υποχρεώσεις

Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

Κατωτέρω παρατίθενται µερικοί από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες αναφορικά µε την
χρηµατοοικονοµική επίδοση και κατάσταση της Εταιρείας µας. 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

α Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

τα συνδεόµενα µέρη, για τη χρήση 2018, έχουν ως εξής

Οι πωλήσεις και οι αγορές από και προς τις συνδεόµενες επιχειρήσεις γίνονται µε τους όρους που ισχύουν
στην αγορά στα πλαίσια των εργασιών. 

β Υπόλοιπα µε συνδεόµενα µέρη κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόµενων µε αυτήν
µερών κατά την η ∆εκεµβρίου 2018, έχουν ως εξής: 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ Υποχρεώσεων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

1.278.696

Υπόλοιπα από εµπορικές συναλλαγές - Υποχρεώσεις 31/12/2018

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες αναφορικά µε την 

 

έχουν ως εξής: 

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές από και προς τις συνδεόµενες επιχειρήσεις γίνονται µε τους όρους που ισχύουν 

ταιρείας και των συνδεόµενων µε αυτήν 

 

2018 2017
1,373 1,145
0,159 0,102
0,569 0,771

2018 2017
1,326 1,243
0,233 0,306

2018 2017
2,245 2,040

327,273 24,093
2,458 1,915
1,398 1,477

2018 2017
16,68% 32,72%
4,13% 20,04%

1.278.696 2.672.728

31/12/2018 31/12/2017
114.563 151.199

62.000 25.000
176.563 176.199

31/12/2018 31/12/2017
59.804 106.574
53.288 20.402

113.092 126.975
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∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές και δάνεια µεταξύ των συνδεόµενων µερών κατά τις παρουσιαζόµενες
χρήσεις, πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους οικονοµικούς κινδύνους Η συνολική διαχείριση
των οικονοµικών κινδύνων εστιάζεται στην µη προβλεψιµότητα των οικονοµικώ
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονοµική επίδοση της Εταιρείας Η διαχείριση
των οικονοµικών κινδύνων διεξάγεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιούµε
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης
 
Η εταιρεία δεν έχει ουσιαστική έκθεση σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, πιστωτικό κίνδυνο µεταβολές επιτοκίων καθώς ούτε είναι επιβαρυµένη µε υπέρογκο
δανεισµό, ούτε πραγµατοποιεί αξιόλογου µεγέθους συναλλαγές µε χώρες του εξωτερικού
 
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά τη
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Λόγω της περιορισµένης έκθεσης σε τέτοια χρηµατοδότηση εξ αιτίας του
αντικειµένου δραστηριότητας, η εταιρεία
Rate Swaps) για την κάλυψη του κινδύνου επιτοκίου
Πρόθεση µας είναι να διαµορφώσουµε την χρηµατοδότηση της εταιρείας σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο
συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων επιτο
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια λαµβάνονται κατά κύριο λόγο ως κεφάλαια κίνησης Τα δάνεια αυτά
αποπληρώνονται από τις εισπράξεις των εµπορικών απαιτήσεων Κατά συνέπεια η εταιρεία εκτίθεται σε κίν
επιτοκίου προερχόµενο από το βραχυπρόθεσµο δανεισµό
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η επίδραση που θα είχε στα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια της
Εταιρείας µία µεταβολή των επιτοκίων
 
 

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές και δάνεια µεταξύ των συνδεόµενων µερών κατά τις παρουσιαζόµενες
εις πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους οικονοµικούς κινδύνους Η συνολική διαχείριση
των οικονοµικών κινδύνων εστιάζεται στην µη προβλεψιµότητα των οικονοµικών αγορών και
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονοµική επίδοση της Εταιρείας Η διαχείριση
των οικονοµικών κινδύνων διεξάγεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας. 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιούµε αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Η εταιρεία δεν έχει ουσιαστική έκθεση σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως µεταβολές στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες πιστωτικό κίνδυνο, µεταβολές επιτοκίων, καθώς ούτε είναι επιβαρυµένη µε υπέρογκο
δανεισµό ούτε πραγµατοποιεί αξιόλογου µεγέθους συναλλαγές µε χώρες του εξωτερικού

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά τη
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Λόγω της περιορισµένης έκθεσης σε τέτοια χρηµατοδότηση εξ αιτίας του
αντικειµένου δραστηριότητας η εταιρεία δεν προβαίνει στην σύναψη συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων

για την κάλυψη του κινδύνου επιτοκίου. 
Πρόθεση µας είναι να διαµορφώσουµε την χρηµατοδότηση της εταιρείας σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο
συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια λαµβάνονται ,κατά κύριο λόγο, ως κεφάλαια κίνησης Τα δάνεια αυτά
αποπληρώνονται από τις εισπράξεις των εµπορικών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια η εταιρεία εκτίθεται σε κίν
επιτοκίου προερχόµενο από το βραχυπρόθεσµο δανεισµό. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η επίδραση που θα είχε στα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια της
Εταιρείας µία µεταβολή των επιτοκίων κατά 0,5%: 

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές και δάνεια µεταξύ των συνδεόµενων µερών κατά τις παρουσιαζόµενες 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους οικονοµικούς κινδύνους. Η συνολική διαχείριση 
ν αγορών (financial markets) και 

στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονοµική επίδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση 

αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, και υποχρεώσεις που 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως µεταβολές στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες πιστωτικό κίνδυνο µεταβολές επιτοκίων καθώς ούτε είναι επιβαρυµένη µε υπέρογκο 
δανεισµό ούτε πραγµατοποιεί αξιόλογου µεγέθους συναλλαγές µε χώρες του εξωτερικού. 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά τη 
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση Λόγω της περιορισµένης έκθεσης σε τέτοια χρηµατοδότηση εξ αιτίας του 

δεν προβαίνει στην σύναψη συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Interest 

Πρόθεση µας είναι να διαµορφώσουµε την χρηµατοδότηση της εταιρείας σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο 
κίων προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων. 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια λαµβάνονται κατά κύριο λόγο ως κεφάλαια κίνησης. Τα δάνεια αυτά 
αποπληρώνονται από τις εισπράξεις των εµπορικών απαιτήσεων Κατά συνέπεια η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η επίδραση που θα είχε στα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια της 
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η πελατειακή βάση της εταιρείας είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει κυρίως τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα Η
εταιρεία κατά πάγια τακτική της συµµετέχει σε διαγωνισµούς και αναλαµβάνει έργα µε εξασφαλισµένη
χρηµατοδοτική ροή. Τα έργα που εκτελέσθηκαν το
χρηµατοδοτούµενα από το Ε.Σ.Π.Α Η περίοδος είσπραξης των τιµολογηµένων απαιτήσεων δεν ξεπερνά το
χρονικό διάστηµα του ενός µήνα. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηµατικά διαθέσιµα καθώς και για τις λοιπές απαιτήσεις είναι
δεδοµένου ότι οι συναλλασσόµενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες µε υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση το
δηµόσιο κυρίως ή εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ισχυροί επιχειρηµατικοί όµιλοι
 

 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Αντιστοίχως, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι εξίσου περιορισµένος καθώς η Εταιρεία διατηρεί επαρκή διαθέσιµα
αλλά και τραπεζικά πιστωτικά όρια. 
 
∆ιαχειριζόµαστε τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµέ
 

Ποσά σε €
Έντοκα στοιχεία ενεργητικού
Έντοκα στοιχεία υποχρεώσεων

Επιτοκιακός κίνδυνος
Αντιστάθµιση κινδύνων

Ανοιχτός επιτοκιακός κίνδυνος

Ποσά σε €
Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης
Επίδραση στα ίδια κεφάλαια

Ποσά σε €
Έντοκα στοιχεία ενεργητικού
Έντοκα στοιχεία υποχρεώσεων

Επιτοκιακός κίνδυνος
Αντιστάθµιση κινδύνων

Ανοιχτός επιτοκιακός κίνδυνος

Ποσά σε €
Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης
Επίδραση στα ίδια κεφάλαια

Ποσά σε €
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

βάση της εταιρείας είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει κυρίως τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα Η
εταιρεία κατά πάγια τακτική της συµµετέχει σε διαγωνισµούς και αναλαµβάνει έργα µε εξασφαλισµένη
χρηµατοδοτική ροή Τα έργα που εκτελέσθηκαν το 2018 καθώς και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αφορά έργα
χρηµατοδοτούµενα από το Ε Σ Π.Α. Η περίοδος είσπραξης των τιµολογηµένων απαιτήσεων δεν ξεπερνά το

Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηµατικά διαθέσιµα, καθώς και για τις λοιπές απαιτήσεις είναι
δεδοµένου ότι οι συναλλασσόµενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες µε υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση το
δηµόσιο κυρίως ή εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ισχυροί επιχειρηµατικοί όµιλοι

ος ρευστότητας είναι εξίσου περιορισµένος, καθώς η Εταιρεία διατηρεί επαρκή διαθέσιµα
 

∆ιαχειριζόµαστε τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση

31/12/2018

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
2.553.510

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 2.668.929

6.687.125

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

 

βάση της εταιρείας είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει κυρίως τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η 
εταιρεία κατά πάγια τακτική της συµµετέχει σε διαγωνισµούς και αναλαµβάνει έργα µε εξασφαλισµένη 

εκτέλεστο υπόλοιπο αφορά έργα 
χρηµατοδοτούµενα από το Ε Σ Π Α Η περίοδος είσπραξης των τιµολογηµένων απαιτήσεων δεν ξεπερνά το 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηµατικά διαθέσιµα καθώς και για τις λοιπές απαιτήσεις είναι αµελητέος 
δεδοµένου ότι οι συναλλασσόµενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες µε υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση, το 
δηµόσιο κυρίως ή εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ισχυροί επιχειρηµατικοί όµιλοι. 

 

ος ρευστότητας είναι εξίσου περιορισµένος καθώς η Εταιρεία διατηρεί επαρκή διαθέσιµα 

∆ιαχειριζόµαστε τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
νες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

0,50% -0,50%
11.220 (11.220)
11.220 (11.220)

0,50% -0,50%
(353) 353
(353) 353

(70.654)
0

2.244.076

(70.654)

31/12/2017
1.319.734

(1.390.388)

31/12/2018
3.347.479

(1.103.403)
2.244.076

0

31/12/2018 31/12/2017
1.118 3.442

29.564 385.399
2.553.510 1.976.250
2.668.929 2.846.618

916.470 1.483.358
6.687.125 6.830.130
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Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την η ∆εκεµβρίου
αναλύεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα
  

 
 

 
 
Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
 
 
(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 
Η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενερ
ευρώ. 
 
 
(ε) Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων

 
Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει η εταιρεία περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά µε την ορθή και
έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που η Εταιρεία διαθέτει µεγάλη
σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν στο
µέλλον έκτακτα έξοδα από απρόβλεπτα γεγονότα µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες
και τα οικονοµικά της αποτελέσµατα.
 
 
(στ) Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους

 
Σε πολλά έργα η εταιρεία αναθέτει µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της υπεργολαβίας
Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία επιδιώκει τη σύναψη συµφ
την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλµάτων µε δική τους ευθύνη Παρ όλα αυτά
ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις
τους, µε συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά την εταιρεία
  

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2018

Ποσά σε €

∆ανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Εµπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2017

Ποσά σε €

∆ανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Εµπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2018 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές οι οποίες ενδέχεται να
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενερ

Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων 

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει η εταιρεία, περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά µε την ορθή και
έγκαιρη εκτέλεσή τους Παρόλο που η Εταιρεία διαθέτει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση
σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν στο
µέλλον έκτακτα έξοδα από απρόβλεπτα γεγονότα µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες

κά της αποτελέσµατα. 

Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους 

Σε πολλά έργα η εταιρεία αναθέτει µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της υπεργολαβίας
Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία επιδιώκει τη σύναψη συµφωνιών µε τους υπεργολάβους οι οποίες καλύπτουν
την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλµάτων µε δική τους ευθύνη Παρ όλα αυτά
ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις

συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά την εταιρεία. 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2018

µέχρι 6 
µήνες

6 µήνες 
έως 1 έτος

1 έτος έως 
5 έτη

258.748 258.748 500.000
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 34.037 34.037 17.833

2.337.333 0 0
1.014.098 0 0
3.644.216 292.785 517.833

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2017

µέχρι 6 
µήνες

6 µήνες 
έως 1 έτος

1 έτος έως 
5 έτη

608.900 608.900 0
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 42.953 42.953 86.681

2.404.706 0 0
1.139.226 0 0
4.195.786 651.854 86.681

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

 και 2017 για την Εταιρεία 

 

 

ταµειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενεργείται σε 

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει η εταιρεία περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά µε την ορθή και 
εµπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση 

σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν στο 
µέλλον έκτακτα έξοδα από απρόβλεπτα γεγονότα µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες 

Σε πολλά έργα η εταιρεία αναθέτει µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της υπεργολαβίας. 
ωνιών µε τους υπεργολάβους οι οποίες καλύπτουν 

την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλµάτων µε δική τους ευθύνη. Παρ’ όλα αυτά, 
ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις 

έτος έως 
έτη

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο

500.000 0 1.017.495
17.833 0 85.907

0 0 2.337.333
0 0 1.014.098

517.833 0 4.454.833

Μακροπρόθεσµες

έτος έως 
έτη

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο

0 0 1.217.801
86.681 0 172.588

0 0 2.404.706
0 0 1.139.226

86.681 0 4.934.320

Μακροπρόθεσµες
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
 
Η παρατεταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον επαναπροσδιορισµό της
στρατηγικής της εταιρείας. Με σταθερά και προσεκτικά βήµατα η ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ εδραιώνει την
παρουσία της στην εγχώρια αγορά αλλά ταυτόχρονα προσανατολί
εξωτερικού µε σκοπό την αύξηση των µεγεθών της µε πρωταρχική αγορά αυτή των Βαλκανίων και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από
µία. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων
και στην αποπληρωµή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν µία
Εταιρείας. 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου Επιπλέον δεν προβλέπονται στο
Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές
 
 
(β) ∆ραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης
 
∆εν υπάρχουν δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
 
 
(γ) Επίδικες υποθέσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας
 
 
(δ) Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Την 21/02/2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕ ΜΗ
µετόχων, η οποία πραγµατοποιήθηκε την
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατοµµύριο δέκα χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ
επιστροφή µετρητών στους µετόχους
αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων µετοχών της εταιρείας κατά
λεπτών (23,06€) ανά µετοχή, δηλαδή οι µέτοχοι της εταιρείας για κάθε µία
επιστροφή το ποσό των είκοσι τριών
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας
τριακοσίων ευρώ (372.300,00€) και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες
ονοµαστικής αξίας οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών
 
 
(ε) Περιβαλλοντικά θέµατα 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

Η παρατεταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον επαναπροσδιορισµό της
στρατηγικής της εταιρείας Με σταθερά και προσεκτικά βήµατα η ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ εδραιώνει την
παρουσία της στην εγχώρια αγορά αλλά ταυτόχρονα προσανατολίζεται στην είσοδό της και σε αγορές του
εξωτερικού µε σκοπό την αύξηση των µεγεθών της µε πρωταρχική αγορά αυτή των Βαλκανίων και της

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου - Ίδιες µετοχές 

κό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 43.800 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
µία Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων
και στην αποπληρωµή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. Επιπλέον δεν προβλέπονται στο
Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 

β ∆ραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης 

∆εν υπάρχουν δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης. 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας

Την καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ (µε αριθµό Πρωτ.: 1497879)  απόφαση της έκτακτης Γ Σ των
η οποία πραγµατοποιήθηκε την 31/12/2018, της εταιρείας µε την οποία αποφασίστηκε
κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατοµµύριο δέκα χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ

επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει µε µείωση
αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (43.800) µετοχών της εταιρείας κατά

ανά µετοχή δηλαδή οι µέτοχοι της εταιρείας για κάθε µία (1) µετοχή που κατέχουν θα λάβουν
επιστροφή το ποσό των είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών(23,06€). 
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα δύο

και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες
ώ ευρώ και πενήντα λεπτών (8,50€) εκάστης. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχ

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

Η παρατεταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον επαναπροσδιορισµό της 
στρατηγικής της εταιρείας Με σταθερά και προσεκτικά βήµατα η ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ εδραιώνει την 

ζεται στην είσοδό της και σε αγορές του 
εξωτερικού µε σκοπό την αύξηση των µεγεθών της µε πρωταρχική αγορά αυτή των Βαλκανίων και της 

κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 31,56 η κάθε 
µία Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων 

ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου Επιπλέον, δεν προβλέπονται στο 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των 
ης εταιρείας µε την οποία αποφασίστηκε η µείωση του 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατοµµύριο δέκα χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ(1.010.028,00€) µε 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει µε µείωση της ονοµαστικής 

αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων µετοχών της εταιρείας κατά είκοσι τριών ευρώ και έξι 
µετοχή που κατέχουν, θα λάβουν 

στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα δύο χιλιάδων 
και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες (43.800) κοινές µετοχές 

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε µία 
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ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές
η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει αφενός µεν την προστασία του
περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφ
 
 
(ζ) Εργασιακά θέµατα 
 
Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της εταιρείας αποτελεί η διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση του
προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
της. Σειρά σχετικών επιµορφωτικών σεµιναρίων πραγµατοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της χρήσης
καθώς βασικό µέληµα της  εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου
του προσωπικού στην αιχµή της ενηµέρωσης
 
(η) Υποκαταστήµατα 
 
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα
 
 
(θ) Χρηµατοπιστωτικά µέσα 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει σηµαντικής αξίας χρηµατοπιστωτικά µέσα
 
 
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά την ανωτέρω αναλυτική και τεκµηριωµένη πιστεύουµε παρουσίαση των πεπραγµένων και αφού
ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από
την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ης ∆εκ
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 επί των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 
Πάτρα, 5 Αυγούστου 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές
η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει αφενός µεν την προστασία του
περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων της 

Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της εταιρείας  αποτελεί η διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση του
προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
της Σειρά σχετικών επιµορφωτικών σεµιναρίων πραγµατοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της χρήσης
καθώς βασικό µέληµα της εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου
του προσωπικού στην αιχµή της ενηµέρωσης 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει σηµαντικής αξίας χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τ
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού € 4.000,00 από τα καθαρά (µετά φόρων) κ

Μετά την ανωτέρω αναλυτική και τεκµηριωµένη, πιστεύουµε, παρουσίαση των πεπραγµένων και αφού
ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, τις καταστάσεις 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 επί των ετήσιων

Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, 
η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει αφενός µεν την προστασία του 

Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της εταιρείας αποτελεί η διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση του 
προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
της Σειρά σχετικών επιµορφωτικών σεµιναρίων πραγµατοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της χρήσης 2018, 
καθώς βασικό µέληµα της εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου 

Γενική Συνέλευση των µετόχων, τον 
από τα καθαρά µετά φόρων) κέρδη της χρήσης 2018. 

Μετά την ανωτέρω αναλυτική και τεκµηριωµένη πιστεύουµε παρουσίαση των πεπραγµένων και αφού σας 
ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από 

καταστάσεις 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 επί των ετήσιων 



 

 
Σελίδα | 14 

 
 
 
 
 
Γεώργιος Ν. Αθανασόπουλος 
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε

 

 

 

 

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α Ε

Λεωφ. Αµφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17
 

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 07 Αυγούστου 2019

 

Παλαιό Φάληρο, 
Ο Νόµιµος Ελεγκτής

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Ε. 

Λεωφ Αµφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο Γιώργος Τσουκαλάς
17 Α.Μ. ΕΛΤΕ

 

 
Ετήσια 

Έκθεση του  
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

από 8 σελίδες, είναι αυτή που 

9. 

Παλαιό Φάληρο, 07 Αυγούστου 2019 
Ο Νόµιµος Ελεγκτής 

 
 
 

Γιώργος Τσουκαλάς 
Α Μ ΕΛΤΕ.: 1845 



 

Έκθεση Ανεξάρτητου  
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Γνώµη 
 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, τις καταστάσεις 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. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονοµική θέση της εταιρείας ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνάδουν µε τις 
κανονιστικές απαιτήσεις του κωδ. Ν.2190/1920. 
 
 
Βάση γνώµης 
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 
στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 
ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 
Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 'Έκθεση επί Άλλων 
Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων", αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση 
ελέγχου επί αυτών. Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις άλλες 
πληροφορίες και , µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιώδεις ασυνεπείς µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιώδες 
εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 
ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν 
έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 



 

Έκθεση Ανεξάρτητου  
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
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Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις 
ενέργειες. 
 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 
αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 
ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης: 
 
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που 

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

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

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

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

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



 

Έκθεση Ανεξάρτητου  
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
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Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το περιβάλλον της, δεν 
έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 
 
 
 
 Παλαιό Φάληρο, 7 Αυγούστου 2019 

 Ο Νόµιµος Ελεγκτής 
  

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Ε.  

Λ. Αµφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο Τσουκαλάς Γεώργιος 
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 Α.Μ. ΕΛΤΕ.: 1845 
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ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

από 1η Ιανουαρίου

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΠΧΑ
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες 

της Εταιρείας ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

την 5η Αυγούστου 2019.  

∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας: ∆ιοδώρου

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28971/22/Β
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122241116000

 
 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος

 
   

Γεώργιος Ν. 

Αθανασόπουλος 

Ευστάθιος Ν

Αθανασόπουλος

Α.∆.Τ. ΑΕ 221579/06 Α.∆.Τ ΑΒ

 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 

για τη χρήση  

Ιανουαρίου 2018 έως την 31η ∆εκεµβρίου

σύµφωνα µε τα  

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΠΧΑ

 Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 
∆ιοδώρου 198, ΤΚ 26443, Πάτρα Αχαΐας 

28971/22/Β/93/13 
122241116000 

 
Πάτρα, 5η Αυγούστου 2019 

  
  

Ο Αντιπρόεδρος 

του ∆.Σ. 

Ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής 

  
      

Ευστάθιος Ν. 

Αθανασόπουλος 

Νικόλαος ∆. 

Αρβανίτης 

Α ∆.Τ. ΑΒ 626439/06 Α.∆.Τ. ΑΒ 516793/06 
Αρ Αδ Ο Ε Ε

 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

∆εκεµβρίου 2018 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 

Ο Προϊστάµενος 

Λογιστηρίου 

 
   

Ανδρέας Π.  

Καρβέλης 

Α.∆.Τ. Ρ 254239/93 
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 99612 Α΄ τάξης 
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Γ.I Ετήσια Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 
 

 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις
οικονοµικών καταστάσεων. 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σύνολο ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά Υπερ το Άρτιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Ετήσια Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 23 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
 

σηµ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

6.1
6.2
6.3
6.4

Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6.6
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 6.7

6.7
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 6.8

6.9
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

6.10
6.10
6.10

-

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.11
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.12
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.5

6.13
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

6.14
6.15

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.11
6.16

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

 

 
 

Ετήσιες 
Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις  
 

 

 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

σηµ. 31/12/2018 31/12/2017

6.1 4.310.205 4.551.401
6.2 0 0
6.3 965.357 397.277
6.4 1.118 3.442

5.276.680 4.952.120
6.6 29.564 385.399
6.7 577.314 135.063
6.7 2.553.510 1.976.250
6.8 2.668.929 2.846.618
6.9 916.470 1.483.358

6.745.786 6.826.688

12.022.466 11.778.808

6.10 1.382.328 814.248
6.10 429.097 429.097
6.10 1.798.582 1.798.582

3.312.307 3.245.413
6.922.314 6.287.340

6.11 517.833 86.681
6.12 94.507 94.507
6.5 485.209 462.641

6.13 5.823 0
1.103.372 643.829

6.14 2.337.333 2.404.706
6.15 330.854 538.726
6.11 585.569 1.303.707
6.16 743.024 600.500

3.996.780 4.847.639
5.100.152 5.491.468

12.022.466 11.778.808
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Γ.II Ετήσια Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
για τη χρήση που έληξε την 31
 

 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις
οικονοµικών καταστάσεων. 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Ποσά σε €

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ φόρων χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδος/(Ζηµιά) από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων

Φόροι εισοδήµατος

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές)

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 23 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των

σηµ. 1/1 -  31/12/2018

6.17
6.18

6.19

6.18

6.19
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT)

6.20

6.20
Κέρδος Ζηµιά από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 6.21

6.22

 

 
 

Ετήσιες 
Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις  
 

 

 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017

9.675.508 9.285.514
 (8.061.513)  (6.246.910)

1.613.995 3.038.604
62.137 125.304

 (967.719)  (905.331)

 (109.621)  (208.737)

598.792 2.049.840

 (152.683)  (182.429)

752 275
 (47.415)  (7.289)
399.446 1.860.397

 (326.303)  (797.933)

73.143 1.062.464
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Γ.III Ετήσια Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 201
 

 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες

Ποσά σε €

Υπόλοιπο την 31/12/2016

Καθαρά αποτελέσµατα 1/1-31/12/2017

Συνολικά αποτελέσµατα 1/1-31/12/2017

Σύνολο µεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2017

Ποσά σε €

Υπόλοιπο την 31/12/2017

Συνολικά αποτελέσµατα 1/1-31/12/2018

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο

Σύνολο µεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2018

 

Ετήσια Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
για τη χρήση που έληξε την η ∆εκεµβρίου 2018 

ς σελίδες 23 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά Υπερ 
το Άρτιο

Αποθεµατικά 
κεφάλαια

Αποτελέσµατα 
εις νέο

Σύνολο ιδίων

κεφαλαίων

814.248 429.097 1.798.582 2.182.948 5.224.874

0 0 0 1.062.464 1.062.464

0 0 0 1.062.464 1.062.464

0 0 0 1.062.464 1.062.464
814.248 429.097 1.798.582 3.245.413 6.287.340

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά Υπερ 
το Άρτιο

Αποθεµατικά 
κεφάλαια

Αποτελέσµατα 
εις νέο

Σύνολο ιδίων

κεφαλαίων

814.248 429.097 1.798.582 3.245.413 6.287.340

0 0 0 73.143

568.080 0 0 0
0 0 0  (6.249)

568.080 0 0  (6.249)

568.080 0 0 66.894
1.382.328 429.097 1.798.582 3.312.307 6.922.314

 
 

Ετήσιες 
Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις  
 

 

 

τών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

5.224.874

1.062.464

1.062.464

1.062.464
6.287.340

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

6.287.340

73.143

568.080
 (6.249)
561.831

634.974
6.922.314
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Γ. ΙV Ετήσια Κατάσταση Ταµειακών Ροών
για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
 

 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στι
οικονοµικών καταστάσεων. 

Ποσά σε €
Προσαρµογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων
Κέρδος/(Ζηµιά) από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
Κίνηση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
Αναστροφή προβλέψης φόρου
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Σύνολο προσαρµογών στα κέρδη

Ποσά σε €
Κέρδη/ (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου)
Προσαρµογές στα Κέρδη

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων από συνδεµένα µέρη

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβολές φόρου εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Πωλήσεις / (Προσθήκες) επενδύσεων σε ακίνητα
Εισπράξεις  τόκων
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρές Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια

Πληρωµές τόκων και συναφή εξόδων
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 23 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυ

Κέρδη ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων

Κέρδος Ζηµιά από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
Κίνηση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις

Αύξηση µείωση απαιτήσεων από συνδεµένα µέρη

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πωλήσεις Προσθήκες επενδύσεων σε ακίνητα

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρές Εισπράξεις Εξοφλήσεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου

 

 
 

Ετήσιες 
Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις  
 

 

 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

679.904 622.888
 (93.639)  (2.000)

47.415 7.289
372.252 227.524

0  (50.000)
 (741)  (275)

148.682 182.429
1.153.874 987.854

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/-31/12/2018 1/1-31/12/2017
399.446 1.860.397

1.153.874 987.854
1.553.320 2.848.251

355.835 1.377.475
59.779 0

 (1.259.164)  (1.883.019)
 (298.998)  (1.666.446)

 (1.142.547)  (2.171.990)
410.773 676.261

 (191.416)  (204.404)
219.357 471.860

 (384.317)  (239.008)
0 0

187.277 9.883
 (716.110) 0

741 275
 (912.408)  (228.849)

561.831 0
 (200.305)  (745.985)
 (148.682)  (182.429)

126.163  (1.022.894)

 (566.889)  (779.884)
1.483.358 2.263.243

916.469 1.483.358
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1 Πληροφορίες για την εταιρεία  
 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«εταιρεία») έχει την νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών µε Αρ
28971/22/Β/93/13. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και η διάρκειά της έχει οριστεί σε εβδοµήντα πέντε έτη
 
Έδρα της εταιρείας έχει οριστεί η πόλη Πάτρα του νοµού Αχαΐας στην Ελλάδα Εκεί οδός ∆ιοδώρου βρίσκονται τα
κεντρικά γραφεία και η βασική µονάδα δραστηριότητάς της
 
 
1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 
 
Όπως περιγράφεται από το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό το αντικείµενο δραστηριότητας
� Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµόσιων ∆ηµοτικών Ιδιωτικών και γενικά νοµικών
προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως
� Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τα οποία απαιτείται
ειδικό πτυχίο Εργοληπτών ∆ηµοσίων έργων οποιαδήποτε κατηγορίας ή τάξης
� Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδοµών προς µεταπώληση
� Η ανάληψη και εκτέλεση  πάσης φύσεως µελετών επ
� Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως οικοδοµικών οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών ως την παραγωγή
του σκυροδέµατος. 
 
 
2 Βάση σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
 
 
2.1 ∆ήλωση συµµόρφωσης 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη χρήση που έληξε την η ∆εκεµβρίου

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογ
Προτύπων («IASB»), καθώς και των ∆ιερµηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών της
IASB, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφεξής ΕΕ ∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες
προτύπων που να έχουν εφαρµοστεί πριν από την υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους
 
 
2.2 ∆ρώσα οικονοµική µονάδα (Going concern)
 
Η ∆ιοίκηση λαµβάνοντας υπόψιν: α) την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας β τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η
Εταιρεία που θα µπορούσαν να έχουν
κεφαλαιακή της επάρκεια και γ) το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονοµική µονάδα γι
για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων δηλώνει ότι
εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της δρώσας
οικονοµικής µονάδας» και ότι δεν υφίστανται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει να εφαρµόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της δρώσας
οικονοµικής µονάδας» για το προβλεπτό µέλλον
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων

 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
εταιρεία έχει την νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών µε Αρ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το και η διάρκειά της έχει οριστεί σε εβδοµήντα πέντε (75) έτη.  

η πόλη Πάτρα του νοµού Αχαΐας, στην Ελλάδα. Εκεί, οδός ∆ιοδώρου βρίσκονται τα
κεντρικά γραφεία και η βασική µονάδα δραστηριότητάς της. 

Όπως περιγράφεται από το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, το αντικείµενο δραστηριότητας
Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµόσιων, ∆ηµοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νοµικών

προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως
σεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τα οποία απαιτείται

ειδικό πτυχίο Εργοληπτών ∆ηµοσίων έργων οποιαδήποτε κατηγορίας ή τάξης. 
Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδοµών προς µεταπώληση. 
Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 
Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως οικοδοµικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών ως την παραγωγή

Βάση σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογ
Προτύπων καθώς και των ∆ιερµηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών της

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»). ∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες
στεί πριν από την υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους

∆ρώσα οικονοµική µονάδα (Going concern)  

Η ∆ιοίκηση λαµβάνοντας υπόψιν α την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η
Εταιρεία που θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας και στην
κεφαλαιακή της επάρκεια και γ το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονοµική µονάδα» για το προβλεπτό µέλλον και σε κάθε περίπτωση
για διάστηµα τουλάχιστον µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων δηλώνει ότι
εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της δρώσας

οµικής µονάδας και ότι δεν υφίστανται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει να εφαρµόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της δρώσας
οικονοµικής µονάδας για το προβλεπτό µέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα τουλάχιστον µηνών από την
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η 
εταιρεία έχει την νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών µε Αρ. 

 

η πόλη Πάτρα του νοµού Αχαΐας στην Ελλάδα Εκεί οδός ∆ιοδώρου 198, βρίσκονται τα 

Όπως περιγράφεται από το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι: 
Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµόσιων ∆ηµοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νοµικών 

προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως. 
σεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τα οποία απαιτείται 

Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως οικοδοµικών οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών ως την παραγωγή 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-
έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων καθώς και των ∆ιερµηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών («IFRIC») της 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφεξής ΕΕ ∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες 
στεί πριν από την υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.  

Η ∆ιοίκηση λαµβάνοντας υπόψιν α την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας β τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η 
αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας και στην 

κεφαλαιακή της επάρκεια και γ το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της 
α το προβλεπτό µέλλον και σε κάθε περίπτωση 

για διάστηµα τουλάχιστον µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων, δηλώνει ότι 
εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας 

οµικής µονάδας και ότι δεν υφίστανται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει να εφαρµόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας 

και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών από την 
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2.3 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
 
Οι παρούσες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρε
Αυγούστου 2019 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εκτιµάται ότι θα
συγκληθεί εντός του µηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους
 
 
2.4 Καλυπτόµενη περίοδος 
 
Οι παρούσες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές
την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η ∆εκεµβρίου
Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η ∆εκεµβρίου
 
 
2.5 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία
 
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) 
 
 
2.6 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
 

Στην σηµείωση 2.6.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που τέθηκαν 
σε ισχύ στην τρέχουσα περίοδο και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Στην σηµείωση 2.6.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
2.6.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που είναι
τρέχουσα χρήση 
 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
 
 
 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την κλειόµενη οικονοµική χρήση

 
∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 
ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη 
χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να 
µπορεί να τεκµηριωθεί. 
Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 

 

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρε
τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εκτιµάται ότι θα

του τρέχοντος έτους. 

Οι παρούσες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από
έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018, µε παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης

έως και την η ∆εκεµβρίου 2017). 

νοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€),δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία. 

€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

α πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Στην σηµείωση 2.6.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που τέθηκαν 
σε ισχύ στην τρέχουσα περίοδο και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

.6.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Νέα πρότυπα τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την κλειόµενη οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 
ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη 

ολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να 

Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Οι παρούσες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 5η 
τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εκτιµάται ότι θα 

καταστάσεις εφεξής οικονοµικές καταστάσεις») καλύπτουν την περίοδο από 
µε παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2017 (1η 

δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 

Στην σηµείωση 2.6.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που τέθηκαν 

.6.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που δεν 

Νέα πρότυπα τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι υποχρεωτικά για την 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την 
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 
ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη 

ολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να 

Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόµηση και επιµέτρη
από την αξία των µετοχών” 
 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισ
µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους.
Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από
Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 
 
∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια», Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
«Ασφαλιστήρια συµβόλαια» 
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια στο πεδίο εφαρµογής 
του ∆ΠΧΠ 4: 
• µια επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινοµήσουν από το κέρδος ή τη ζηµία στα
ορισµένα από τα έσοδα ή τις δαπάνες που προκύπτουν από τα καθορισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Αυτή είναι η λεγόµενη προσέγγιση overlay.
• µια προαιρετική προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 9 για οντότητες
δραστηριότητα είναι η έκδοση συµβάσεων στο πλαίσιο του ∆ΠΧΑ 4. αυτή είναι η αποκαλούµενη προσέγγιση αναβολής.
Η εφαρµογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και επιτρέπεται σε µια οικονοµική οντότητα να σταµατήσει να 
τις εφαρµόζει πριν εφαρµοστεί το νέο πρότυπο ασφαλιστικών συµβολαίων.
Η προσέγγιση επικάλυψης πρέπει να εφαρµόζεται κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9. Η µέθοδος αναβολής ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και είναι 
ηµεροµηνία αυτή. 
Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
 
Αυτή η σηµείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ∆ΠΧ
καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται από 1 Ιανουαρίου 2018, όπου 
αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρµόζονταν στις προηγούµενες περιόδους.
 
α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ∆ΛΠ 39 σχετικά µε την αναγνώριση, ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα το ∆ΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την 
Ταξινόµηση και Επιµέτρηση των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού:
 
Ταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα µοντέλο συνολικής ταξινόµησης βάσει του οποίου τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσµένο Κόστος
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία µέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων (ΕΑΜΛΣΕ)
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία µέσω Κατάστασης Αποτελεσµάτων (ΕΑΜΚΑ)
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσµα ταµιακές ροές που αποτελούνται µόνο από 
πληρωµές κεφαλαίου και τόκων ταξινοµούνται λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο για την διακράτηση αυτών 
των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Τα χρηµατο

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που 
µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους.
Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να 

τιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.
Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια», Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια στο πεδίο εφαρµογής 

• µια επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινοµήσουν από το κέρδος ή τη ζηµία στα
ορισµένα από τα έσοδα ή τις δαπάνες που προκύπτουν από τα καθορισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Αυτή είναι η λεγόµενη προσέγγιση overlay. 
• µια προαιρετική προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 9 για οντότητες
δραστηριότητα είναι η έκδοση συµβάσεων στο πλαίσιο του ∆ΠΧΑ 4. αυτή είναι η αποκαλούµενη προσέγγιση αναβολής.
Η εφαρµογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και επιτρέπεται σε µια οικονοµική οντότητα να σταµατήσει να 

όζει πριν εφαρµοστεί το νέο πρότυπο ασφαλιστικών συµβολαίων. 
Η προσέγγιση επικάλυψης πρέπει να εφαρµόζεται κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9. Η µέθοδος αναβολής ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και είναι διαθέσιµη µόνο για τρία έτη µετά την 

Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Αυτή η σηµείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται από 1 Ιανουαρίου 2018, όπου 
αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρµόζονταν στις προηγούµενες περιόδους. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ∆ΛΠ 39 σχετικά µε την αναγνώριση, ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα το ∆ΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την 

έτρηση των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού: 

Ταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού 
Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα µοντέλο συνολικής ταξινόµησης βάσει του οποίου τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

οοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσµένο Κόστος 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία µέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων (ΕΑΜΛΣΕ)
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία µέσω Κατάστασης Αποτελεσµάτων (ΕΑΜΚΑ)

ατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσµα ταµιακές ροές που αποτελούνται µόνο από 
πληρωµές κεφαλαίου και τόκων ταξινοµούνται λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο για την διακράτηση αυτών 
των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα πλαίσια ενός 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

ση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
µό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που 

µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. 
Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να 

τιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που 

την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. 
Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια», Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» µε το ∆ΠΧΑ 4 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια στο πεδίο εφαρµογής 

• µια επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινοµήσουν από το κέρδος ή τη ζηµία στα λοιπά συνολικά έσοδα 
ορισµένα από τα έσοδα ή τις δαπάνες που προκύπτουν από τα καθορισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

• µια προαιρετική προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 9 για οντότητες των οποίων η κυρίαρχη 
δραστηριότητα είναι η έκδοση συµβάσεων στο πλαίσιο του ∆ΠΧΑ 4. αυτή είναι η αποκαλούµενη προσέγγιση αναβολής. 
Η εφαρµογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και επιτρέπεται σε µια οικονοµική οντότητα να σταµατήσει να 

Η προσέγγιση επικάλυψης πρέπει να εφαρµόζεται κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9. Η µέθοδος αναβολής ισχύει για 
διαθέσιµη µόνο για τρία έτη µετά την 

Η εφαρµογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

Α 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται από 1 Ιανουαρίου 2018, όπου 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ∆ΛΠ 39 σχετικά µε την αναγνώριση, ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα το ∆ΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την 

Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα µοντέλο συνολικής ταξινόµησης βάσει του οποίου τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία µέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων (ΕΑΜΛΣΕ) 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία µέσω Κατάστασης Αποτελεσµάτων (ΕΑΜΚΑ) 

ατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσµα ταµιακές ροές που αποτελούνται µόνο από 
πληρωµές κεφαλαίου και τόκων ταξινοµούνται λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο για την διακράτηση αυτών 

οικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα πλαίσια ενός 
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επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό την διακράτησή τους µέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των συµβατικών ταµιακών 
ροών τους, επιµετρούνται σε αποσβεσµένο κόστος. Αν το επιχειρηµατικό µοντέλ
διακράτησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συµβατικών ταµιακών ροών τους 
αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη 
συγκεκριµένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επιµετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαµβάνουν ταµιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και τόκους, 
όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηµαταγο
παραγώγων, επιµετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για µετοχές το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει εναλλακτικά την επιµέτρησή τους 
σε ΕΑΜΛΣΕ. 
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης οι επενδύσεις σε συµµετοχικο
στοιχεία που επιµετρούνται µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ.
Επιµέτρηση της Αποµείωσης των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρµογή της µεθόδου της Αναµενόµενης Πι
στοιχεία ενεργητικού που επιµετρώνται σε Αποσβεσµένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (µε εξαίρεση τις µετοχές). Όπου µε το ∆ΛΠ 
39, µόνο πραγµατοποιηθείσες ζηµιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως αποµείωση των χρηµατοοικονοµικ
ενεργητικού, µε την µέθοδο Αναµενόµενων Πιστωτικών Ζηµιών πρέπει να γίνεται εκτίµηση των µελλοντικών πιστωτικών 
ζηµιών χρησιµοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για τους επόµενους 12 µήνες. Περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοο
ενεργητικού µε ασήµαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία οφειλής για περισσότερο από 30 
ηµέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από πιστωτικά γεγονότα 
(default events) που είναι πιθανό να συµβούν στη διάρκεια των εποµένων 12 µηνών.
Στάδιο 2: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή 
ενεργητικού έχει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόµη αποµειωθεί, 
κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιµετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως αναµενόµενη πιστωτική 
ζηµιά ως αποτέλεσµα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναµενόµενης ζωής του.
Στάδιο 3: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή 
ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά αποµειωµένο, µεταφέρεται στο Στάδιο
ζωή του. Αντικειµενικό τεκµήριο για ένα πιστωτικά αποµειωµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι η άνω των 
90 ηµερών καθυστέρηση από την ηµεροµηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σηµαντικές οικονο
χρεωστών. 
 
β. Επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
Η εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµίας των απαιτήσεων από αντισυµβαλλόµενους ως εκτίµηση της παρούσας αξίας των 
υστερήσεων ταµειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από 
ροών νοείται η διαφορά µεταξύ των ταµειακών ροών που οφείλονται στην εταιρεία όπως προβλέπεται συµβατικά και των 
ταµειακών ροών που η εταιρεία αναµένει να εισπράξει.
Η επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 επί των χρηµατοοικονοµικών
πολύ µικρή, στο σύνολο των απαιτήσεων της χρήσης.
Η εταιρεία υιοθέτησε τον υπολογισµό επισφαλειών για ακίνητα υπόλοιπα πέραν του έτους, για τις απαιτήσεις από 
οφειλέτες. Η εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, επιµετρά την πρόβλεψη ζηµίας των απαιτήσεων από οφειλέτες σε 
ποσό που ισούται µε τις πιστωτικές ζηµίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.
Τέλος, η εταιρεία θα επανεκτιµά σε ετήσια βάση την επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στ
της, και θα υπολογίσει τη σχετική πρόβλεψη εφόσον έχει επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.
 
 
 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες»
 
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής», ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές διερµ
έσοδα από συµβόλαια µε πελάτες, εκτός αν αυτά τα συµβόλαια εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων.

 

επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό την διακράτησή τους µέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των συµβατικών ταµιακών 
ροών τους, επιµετρούνται σε αποσβεσµένο κόστος. Αν το επιχειρηµατικό µοντέλο περιλαµβάνει την πρόθεση της 
διακράτησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συµβατικών ταµιακών ροών τους 
αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη 

ένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επιµετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαµβάνουν ταµιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και τόκους, 
όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηµαταγοράς ή παράγωγα, περιλαµβανοµένων και διαχωρισµένων ενσωµατωµένων 
παραγώγων, επιµετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για µετοχές το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει εναλλακτικά την επιµέτρησή τους 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία που επιµετρούνται µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ. 
Επιµέτρηση της Αποµείωσης των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού 
Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρµογή της µεθόδου της Αναµενόµενης Πιστωτικής Ζηµιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού που επιµετρώνται σε Αποσβεσµένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (µε εξαίρεση τις µετοχές). Όπου µε το ∆ΛΠ 
39, µόνο πραγµατοποιηθείσες ζηµιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως αποµείωση των χρηµατοοικονοµικ
ενεργητικού, µε την µέθοδο Αναµενόµενων Πιστωτικών Ζηµιών πρέπει να γίνεται εκτίµηση των µελλοντικών πιστωτικών 
ζηµιών χρησιµοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια: 

: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για τους επόµενους 12 µήνες. Περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοο
ενεργητικού µε ασήµαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία οφειλής για περισσότερο από 30 

των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από πιστωτικά γεγονότα 
(default events) που είναι πιθανό να συµβούν στη διάρκεια των εποµένων 12 µηνών. 

: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική αποµείωση. Αν ένα χρηµατοο
ενεργητικού έχει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόµη αποµειωθεί, 
κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιµετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως αναµενόµενη πιστωτική 

έλεσµα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναµενόµενης ζωής του.
: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – µε πιστωτική αποµείωση. Αν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά αποµειωµένο, µεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιµετράται µε την ΑΠΖ για την συνολική 
ζωή του. Αντικειµενικό τεκµήριο για ένα πιστωτικά αποµειωµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι η άνω των 
90 ηµερών καθυστέρηση από την ηµεροµηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σηµαντικές οικονο

β. Επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 
Η εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµίας των απαιτήσεων από αντισυµβαλλόµενους ως εκτίµηση της παρούσας αξίας των 
υστερήσεων ταµειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από αντισυµβαλλόµενους. Ως υστέρηση ταµειακών 
ροών νοείται η διαφορά µεταξύ των ταµειακών ροών που οφείλονται στην εταιρεία όπως προβλέπεται συµβατικά και των 
ταµειακών ροών που η εταιρεία αναµένει να εισπράξει. 
Η επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 επί των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εταιρείας υπολογίστηκε για τη χρήση 2018 ότι ήταν 
πολύ µικρή, στο σύνολο των απαιτήσεων της χρήσης. 
Η εταιρεία υιοθέτησε τον υπολογισµό επισφαλειών για ακίνητα υπόλοιπα πέραν του έτους, για τις απαιτήσεις από 

εροµηνία αναφοράς, επιµετρά την πρόβλεψη ζηµίας των απαιτήσεων από οφειλέτες σε 
ποσό που ισούται µε τις πιστωτικές ζηµίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. 
Τέλος, η εταιρεία θα επανεκτιµά σε ετήσια βάση την επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στ
της, και θα υπολογίσει τη σχετική πρόβλεψη εφόσον έχει επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής», ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές διερµ
έσοδα από συµβόλαια µε πελάτες, εκτός αν αυτά τα συµβόλαια εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων.

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό την διακράτησή τους µέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των συµβατικών ταµιακών 
ο περιλαµβάνει την πρόθεση της 

διακράτησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συµβατικών ταµιακών ροών τους 
αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη 

ένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επιµετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ. 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαµβάνουν ταµιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και τόκους, 

ράς ή παράγωγα, περιλαµβανοµένων και διαχωρισµένων ενσωµατωµένων 
παραγώγων, επιµετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για µετοχές το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει εναλλακτικά την επιµέτρησή τους 

ύς τίτλους ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά 

 
στωτικής Ζηµιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ενεργητικού που επιµετρώνται σε Αποσβεσµένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (µε εξαίρεση τις µετοχές). Όπου µε το ∆ΛΠ 
39, µόνο πραγµατοποιηθείσες ζηµιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού, µε την µέθοδο Αναµενόµενων Πιστωτικών Ζηµιών πρέπει να γίνεται εκτίµηση των µελλοντικών πιστωτικών 

: Επιµέτρηση των ΑΠΖ για τους επόµενους 12 µήνες. Περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού µε ασήµαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία οφειλής για περισσότερο από 30 

των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από πιστωτικά γεγονότα 

χωρίς πιστωτική αποµείωση. Αν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού έχει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόµη αποµειωθεί, 
κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιµετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως αναµενόµενη πιστωτική 

έλεσµα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναµενόµενης ζωής του. 
µε πιστωτική αποµείωση. Αν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

3 και επιµετράται µε την ΑΠΖ για την συνολική 
ζωή του. Αντικειµενικό τεκµήριο για ένα πιστωτικά αποµειωµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι η άνω των 
90 ηµερών καθυστέρηση από την ηµεροµηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες των 

Η εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµίας των απαιτήσεων από αντισυµβαλλόµενους ως εκτίµηση της παρούσας αξίας των 
αντισυµβαλλόµενους. Ως υστέρηση ταµειακών 

ροών νοείται η διαφορά µεταξύ των ταµειακών ροών που οφείλονται στην εταιρεία όπως προβλέπεται συµβατικά και των 

στοιχείων της εταιρείας υπολογίστηκε για τη χρήση 2018 ότι ήταν 

Η εταιρεία υιοθέτησε τον υπολογισµό επισφαλειών για ακίνητα υπόλοιπα πέραν του έτους, για τις απαιτήσεις από 
εροµηνία αναφοράς, επιµετρά την πρόβλεψη ζηµίας των απαιτήσεων από οφειλέτες σε 

Τέλος, η εταιρεία θα επανεκτιµά σε ετήσια βάση την επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
της, και θα υπολογίσει τη σχετική πρόβλεψη εφόσον έχει επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής», ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές διερµηνείες για 
έσοδα από συµβόλαια µε πελάτες, εκτός αν αυτά τα συµβόλαια εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων. 
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Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων για τον προσδιορισµό των εσόδων από συµβάσεις µε πελάτες. 
Σύµφωνα µε το ∆ΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται 
ως αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική 
παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη µιας σύµβασης και των άµεσων εξόδων που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση της σύµβασης αυτής.  
Την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρία υιοθέτησε το ∆ΧΠΑ 15, επιλέγοντας την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο, δηλαδή η 
επίδραση από τη µετάβαση θα αναγνωρίζονταν συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά 
δεν θα επαναδιατυπώνονταν. Ωστόσο, δεν υπήρχε καµία επίδραση σ
Εταιρείας κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 15. Εποµένως, δεν έγινε καµία προσαρµογή στo «Υπόλοιπο κερδών εις 
νέο» την 1 Ιανουαρίου 2018. 
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δι
υπηρεσίες που µεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων (φόρος 
προστιθέµενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα µεταβλητά ποσά περιλαµβάνονται στο τίµηµα και 
υπολογίζονται είτε µε τη µέθοδο της «αναµενόµενης αξίας», είτε µε τη µέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Μια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης µιας σύµβασης, 
µεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχ
της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη από 
αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος µεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια µιας περιόδο
στιγµή. 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού µεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως µε 
την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καµία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα µπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του 
αγαθού από τον πελάτη.  
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και 
επιµετρώνται σύµφωνα µε τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιµοποιώντας είτε µεθόδους εκροών (output 
methods), είτε µεθόδους εισροών (input methods).
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωµα να λάβει η οικονοµική 
οντότητα το τίµηµα για τις εκτελεσµένες υποχρεώσεις της σύµβασης προς τον πελάτη.
Το συµβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, 
πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωµή, για παράδειγµα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
µεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωµα της Εταιρίας για την έ
Η συµβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαµβάνει τίµηµα από τον πελάτη (προπληρωµή) ή όταν διατηρεί 
δικαίωµα επί ενός τιµήµατος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόµενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης και τη µεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συµβατική υποχρέωση από
εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύµβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Τα έσοδα της µίσθωσης από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσ
διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 
Ε.∆.∆.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές”
 
Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το 
πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µία οντότητα είτε 
καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. 
Η εφαρµογή της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 
 
 
∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
 

 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων για τον προσδιορισµό των εσόδων από συµβάσεις µε πελάτες. 
Σύµφωνα µε το ∆ΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται 

ων αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική 
παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη µιας σύµβασης και των άµεσων εξόδων που απαιτούνται για 

ρία υιοθέτησε το ∆ΧΠΑ 15, επιλέγοντας την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο, δηλαδή η 
επίδραση από τη µετάβαση θα αναγνωρίζονταν συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά 
δεν θα επαναδιατυπώνονταν. Ωστόσο, δεν υπήρχε καµία επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηµατοοικονοµική θέση της 
Εταιρείας κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 15. Εποµένως, δεν έγινε καµία προσαρµογή στo «Υπόλοιπο κερδών εις 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται ως αντάλλαγµα για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που µεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων (φόρος 
προστιθέµενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα µεταβλητά ποσά περιλαµβάνονται στο τίµηµα και 

ίζονται είτε µε τη µέθοδο της «αναµενόµενης αξίας», είτε µε τη µέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Μια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης µιας σύµβασης, 
µεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή 
της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη από 
αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος µεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου ή σε µια συγκεκριµένη χρονική 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού µεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως µε 
την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καµία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα µπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και 
επιµετρώνται σύµφωνα µε τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιµοποιώντας είτε µεθόδους εκροών (output 

θόδους εισροών (input methods). 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωµα να λάβει η οικονοµική 
οντότητα το τίµηµα για τις εκτελεσµένες υποχρεώσεις της σύµβασης προς τον πελάτη. 

αγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, 
πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωµή, για παράδειγµα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
µεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωµα της Εταιρίας για την έκδοση τιµολογίου.
Η συµβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαµβάνει τίµηµα από τον πελάτη (προπληρωµή) ή όταν διατηρεί 
δικαίωµα επί ενός τιµήµατος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόµενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

τη µεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συµβατική υποχρέωση από
εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύµβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Τα έσοδα της µίσθωσης από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 

22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές” 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το 
αλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. 
Η εφαρµογή της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) 

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων για τον προσδιορισµό των εσόδων από συµβάσεις µε πελάτες. 
Σύµφωνα µε το ∆ΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται 

ων αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική 
παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη µιας σύµβασης και των άµεσων εξόδων που απαιτούνται για 

ρία υιοθέτησε το ∆ΧΠΑ 15, επιλέγοντας την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο, δηλαδή η 
επίδραση από τη µετάβαση θα αναγνωρίζονταν συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά 

την κερδοφορία, ή την χρηµατοοικονοµική θέση της 
Εταιρείας κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 15. Εποµένως, δεν έγινε καµία προσαρµογή στo «Υπόλοιπο κερδών εις 

καιούται ως αντάλλαγµα για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που µεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων (φόρος 
προστιθέµενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα µεταβλητά ποσά περιλαµβάνονται στο τίµηµα και 

ίζονται είτε µε τη µέθοδο της «αναµενόµενης αξίας», είτε µε τη µέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 
Μια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης µιας σύµβασης, 

εθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή 
της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη από 

υ ή σε µια συγκεκριµένη χρονική 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού µεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως µε 
την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καµία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα µπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και 
επιµετρώνται σύµφωνα µε τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιµοποιώντας είτε µεθόδους εκροών (output 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωµα να λάβει η οικονοµική 

αγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, 
πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωµή, για παράδειγµα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 

κδοση τιµολογίου. 
Η συµβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαµβάνει τίµηµα από τον πελάτη (προπληρωµή) ή όταν διατηρεί 
δικαίωµα επί ενός τιµήµατος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόµενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

τη µεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συµβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν 
εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύµβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

µατα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το 
αλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα.  
καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 
αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές 
σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε 
συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
Η εφαρµογή των ανωτέρω δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 
 
2.6.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που ισχύουν για
µεταγενέστερες περιόδους. 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
  Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους

 
 
∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός του ουσιώδους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, συµπληρώνοντας τον
ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις 
που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε 
συνέπεια σε όλα τα ∆ΠΧΑ.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
 
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν 
λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθ
συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός συνένωσης επι
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
 
Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους 
πελάτες σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου 
κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά µέρη. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 
κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές 

σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε 
ή αναγνώριση. 

Η εφαρµογή των ανωτέρω δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Νέα πρότυπα τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που ισχύουν για

τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους 

1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός του ουσιώδους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, συµπληρώνοντας τον
ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις 
που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν 
λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθ
στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους 
ο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου 

κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά µέρη.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 
κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές 

σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε 

Η εφαρµογή των ανωτέρω δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Νέα πρότυπα τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που ισχύουν για 

τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός του ουσιώδους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, συµπληρώνοντας τον 
ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις 
που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε 

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 
 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν 

(Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται στις 
 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές τους σε µία 
στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης - µε βάση το ∆ΠΧΑ 9.  

χειρήσεων” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους 
ο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου 
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∆ΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “∆ικαιώµατα πρόωρης
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη, να επιµετρ
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (
compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων αντί στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων.  
Η Εταιρεία επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση των εν λόγω τροποποιήσεων.
 
 
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019) 
 
Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι 
οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 
αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το 
οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε 
διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσι
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. 
Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές κ
µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. 
Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρµόσει την τροποποιηµένη µέθοδο αναδροµικής υιοθέτησης στο ∆ΠΧΑ 16 και, ως εκ 
τούτου, θα αναγνωρίσει µόνο µισθώσεις στην κα
αποφάσισε να προβεί σε µέτρηση των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης κατά παραποµπή στην αποτίµηση της 
υποχρέωσης µίσθωσης κατά την ηµεροµηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία αυτή. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
λειτουργικής µίσθωσης για την Εταιρεία ανήλθαν σε 2,8 εκ. ευρώ. Υποθέτοντας ότι οι δεσµεύσεις µίσθωσης παραµένουν 
σε αυτό το επίπεδο, η επίδραση από την προεξόφληση αυτών των αναλήψεων αναµένεται να οδηγήσει στην αναγνώριση 
απαίτησης για δικαίωµα χρήσης και υποχρεώσεων µίσθωσης ύψους 2,5 εκ. Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, πρέπει 
ακόµη να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες προκειµένου
επέκτασης και τερµατισµού, µε αποτέλεσµα η αναγνωρισθείσα πραγµατική υποχρέωση να είναι διαφορετική. Τέλος, η 
Εταιρεία αντί να αναγνωρίζουν ένα λειτουργικό έξοδο για τις πληρωµές λειτουργικής
τόκους των υποχρεώσεων µίσθωσης και των αποσβέσεων από τα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης. Αυτό θα οδηγήσει σε 
αύξηση των αποτελεσµάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (
 
 
∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2021) 
 
Το ∆ΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων µε τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει µια πιο 
οµοιόµορφη προσέγγιση µέτρησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν 
σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση την αρχή. Το 
∆ΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ∆ΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια από την 1η Ι
Το νέο πρότυπο δεν έχει ακόµη εγκριθεί από την ΕΕ.
 
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
 
Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 

 

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “∆ικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη, να επιµετρ
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (

) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων αντί στην εύλογη 

ρεία επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση των εν λόγω τροποποιήσεων. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι 
οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το 
οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε 
διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. 
Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές κ
µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης.  
Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρµόσει την τροποποιηµένη µέθοδο αναδροµικής υιοθέτησης στο ∆ΠΧΑ 16 και, ως εκ 
τούτου, θα αναγνωρίσει µόνο µισθώσεις στην κατάσταση οικονοµικής θέσης την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, 
αποφάσισε να προβεί σε µέτρηση των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης κατά παραποµπή στην αποτίµηση της 
υποχρέωσης µίσθωσης κατά την ηµεροµηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία αυτή. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
λειτουργικής µίσθωσης για την Εταιρεία ανήλθαν σε 2,8 εκ. ευρώ. Υποθέτοντας ότι οι δεσµεύσεις µίσθωσης παραµένουν 

ο, η επίδραση από την προεξόφληση αυτών των αναλήψεων αναµένεται να οδηγήσει στην αναγνώριση 
απαίτησης για δικαίωµα χρήσης και υποχρεώσεων µίσθωσης ύψους 2,5 εκ. Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, πρέπει 
ακόµη να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες προκειµένου να καθοριστεί εάν και πότε είναι πιθανό να ασκηθούν οι επιλογές 
επέκτασης και τερµατισµού, µε αποτέλεσµα η αναγνωρισθείσα πραγµατική υποχρέωση να είναι διαφορετική. Τέλος, η 
Εταιρεία αντί να αναγνωρίζουν ένα λειτουργικό έξοδο για τις πληρωµές λειτουργικής µίσθωσης, θα αναγνωρίζουν τους 
τόκους των υποχρεώσεων µίσθωσης και των αποσβέσεων από τα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης. Αυτό θα οδηγήσει σε 

αποτελεσµάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά Ευρώ 500 χιλ. περίπου.

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

Το ∆ΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων µε τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει µια πιο 
ς και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν 

σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση την αρχή. Το 
∆ΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ∆ΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Το νέο πρότυπο δεν έχει ακόµη εγκριθεί από την ΕΕ. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

εία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη, να επιµετρούν 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative 

) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων αντί στην εύλογη 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι 
οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το 
οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε 

ακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. 
Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές 

Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρµόσει την τροποποιηµένη µέθοδο αναδροµικής υιοθέτησης στο ∆ΠΧΑ 16 και, ως εκ 
τάσταση οικονοµικής θέσης την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, 

αποφάσισε να προβεί σε µέτρηση των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης κατά παραποµπή στην αποτίµηση της 
υποχρέωσης µίσθωσης κατά την ηµεροµηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει άµεσος αντίκτυπος στα 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία αυτή. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
λειτουργικής µίσθωσης για την Εταιρεία ανήλθαν σε 2,8 εκ. ευρώ. Υποθέτοντας ότι οι δεσµεύσεις µίσθωσης παραµένουν 

ο, η επίδραση από την προεξόφληση αυτών των αναλήψεων αναµένεται να οδηγήσει στην αναγνώριση 
απαίτησης για δικαίωµα χρήσης και υποχρεώσεων µίσθωσης ύψους 2,5 εκ. Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, πρέπει 

να καθοριστεί εάν και πότε είναι πιθανό να ασκηθούν οι επιλογές 
επέκτασης και τερµατισµού, µε αποτέλεσµα η αναγνωρισθείσα πραγµατική υποχρέωση να είναι διαφορετική. Τέλος, η 

µίσθωσης, θα αναγνωρίζουν τους 
τόκους των υποχρεώσεων µίσθωσης και των αποσβέσεων από τα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης. Αυτό θα οδηγήσει σε 

) κατά Ευρώ 500 χιλ. περίπου. 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

Το ∆ΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων µε τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει µια πιο 
ς και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν 

σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση την αρχή. Το 
 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται στις 
 

εία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 



 

 

 
Σελίδα | 30 

έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστι
συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς συντελε
 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος” 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από πληρωµές 
µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο. 
 
 
∆ΛΠ 23 “Κόστος δανεισµού” 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού οποιοδήποτε δάνειο 
αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για τη χρήση την 
οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 
 
 
∆ΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων” 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού 
ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
 
 
∆ΠΧΑ 11 “Από κοινού συµφωνίες” 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία από 
κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
 
Σηµαντικές κρίσεις της διοίκησης 
 
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω) και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται παρακάτω
 
 
2.7 Ταξινόµηση µισθώσεων 
 
Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στ
κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του
στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις
 
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια
συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτη
παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις
 

 

έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 
συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς συντελε

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από πληρωµές 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού οποιοδήποτε δάνειο 
αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για τη χρήση την 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού 
ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

ι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία από 
κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.

ατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας  (εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις

αταστάσεις αναλύονται παρακάτω. 

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την
κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του

αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις.  

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια
συµφωνηµένη χρονική περίοδο χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτη
παγίου στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

κοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 
συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς συντελεστές. 

2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από πληρωµές 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού οποιοδήποτε δάνειο 
αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για τη χρήση την 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού 

ι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία από 
κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή. 

ατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι 
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την 
κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια 
συµφωνηµένη χρονική περίοδο χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του 
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Ο λογιστικός χειρισµός κάθε κατηγορίας οδηγεί στην αναγνώριση διαφορετικών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις
Κατά την σύναψη κάθε νέας σύµβασης η διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις προκε
ταξινοµήσει ως λειτουργική ή ως χρηµατοδοτική
 
 
2.8 Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων
 
Η ανακτησιµότητα των απαιτήσεων εξετάζεται από τη ∆ιοίκηση σε τακτική βάση και πάντως τουλάχιστο δύο φορές κατ
έτος. Από τη στιγµή που αναγνωρίζεται ότι συγκεκριµένο ποσό είναι υποκείµενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον
κανονικό πιστωτικό κίνδυνο διενεργείται πρόβλεψη ή
να εισπραχθεί, ακολουθώντας αντίστοιχα τα προβλεπόµενα από την εµπορική αλλά και φορολογική νοµοθεσία
 
Σηµαντικές εκτιµήσεις 
 
Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρί
διενέργεια εκτιµήσεων. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις Η Εταιρεία αξιολογεί τις εκτιµήσεις αυτές σε
βασιζόµενες στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία µε µεθόδους που θεωρούνται λογικές
 
 
2.9 Ωφέλιµη ζωή και µέθοδος απόσβεσης ενσώµατων παγίων
 
Οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων καθορίζονται µε βάση εκτιµήσεις της διοίκησης για τον προσδοκώµενο ρυθµό
ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στα ενσώµατα πάγια και υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού
 
Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 3.2
επανεκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή τους. Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος µείον τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις της Εταιρείας σε σχέση µε τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων δεν µεταβλήθηκαν από την
προηγούµενη χρήση. 
 
 
2.10 Φόροι εισοδήµατος 
 
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 Εάν το τελικό αποτέλεσµα του
φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος
και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιό
εξαρτάται από την εκτίµηση επαρκών µελλοντικών φορολογικών κερδών Η εκτίµηση των αναµενόµενων µελλοντικών
φορολογητέων κερδών απαιτεί την άσκηση κρίσης και την υιοθέτηση παραδοχών σχετικών µε τις τάσε
βασικούς παράγοντες δηµιουργίας κερδοφορίας
 
Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτή είναι µια σηµαντική λογιστική εκτίµηση λόγω των τρεχουσών συνθηκών της Ελληνικής
οικονοµίας και αγοράς. 
 
 
2.11 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται λόγω αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών στο βαθµό που
είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα στο µέλλον για να χρησιµοποιηθούν έναντι των ζηµιών αυτών
Σηµαντικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης απαιτούνται για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής

 

Ο λογιστικός χειρισµός κάθε κατηγορίας οδηγεί στην αναγνώριση διαφορετικών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις
Κατά την σύναψη κάθε νέας σύµβασης η διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις προκειµένου να αποφασίσει εάν θα την
ταξινοµήσει ως λειτουργική ή ως χρηµατοδοτική. 

Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων 

των απαιτήσεων εξετάζεται από τη ∆ιοίκηση σε τακτική βάση και πάντως τουλάχιστο δύο φορές κατ
έτος Από τη στιγµή που αναγνωρίζεται ότι συγκεκριµένο ποσό είναι υποκείµενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον
κανονικό πιστωτικό κίνδυνο διενεργείται πρόβλεψη ή διαγράφεται ο λογαριασµός, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι δεν µπορεί
να εισπραχθεί ακολουθώντας αντίστοιχα τα προβλεπόµενα από την εµπορική αλλά και φορολογική νοµοθεσία

Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την
διενέργεια εκτιµήσεων Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Η Εταιρεία αξιολογεί τις εκτιµήσεις αυτές σε
βασιζόµενες στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, µε µεθόδους που θεωρούνται λογικές

Ωφέλιµη ζωή και µέθοδος απόσβεσης ενσώµατων παγίων 

Οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων καθορίζονται µε βάση εκτιµήσεις της διοίκησης για τον προσδοκώµενο ρυθµό
ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στα ενσώµατα πάγια και υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  

2, στο τέλος του 2008 έγινε επανεκτίµηση των ακινήτων της εταιρείας ώστε να
επανεκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή τους. Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος µείον τις

σεις της Εταιρείας σε σχέση µε τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων δεν µεταβλήθηκαν από την

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του

φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος
και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. Η αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων
εξαρτάται από την εκτίµηση επαρκών µελλοντικών φορολογικών κερδών. Η εκτίµηση των αναµενόµενων µελλοντικών
φορολογητέων κερδών απαιτεί την άσκηση κρίσης και την υιοθέτηση παραδοχών σχετικών µε τις τάσε
βασικούς παράγοντες δηµιουργίας κερδοφορίας. 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτή είναι µια σηµαντική λογιστική εκτίµηση λόγω των τρεχουσών συνθηκών της Ελληνικής

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται λόγω αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών στο βαθµό που
είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα στο µέλλον για να χρησιµοποιηθούν έναντι των ζηµιών αυτών

ς απαιτούνται για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Ο λογιστικός χειρισµός κάθε κατηγορίας οδηγεί στην αναγνώριση διαφορετικών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις. 
ιµένου να αποφασίσει εάν θα την 

των απαιτήσεων εξετάζεται από τη ∆ιοίκηση σε τακτική βάση και πάντως τουλάχιστο δύο φορές κατ’ 
έτος Από τη στιγµή που αναγνωρίζεται ότι συγκεκριµένο ποσό είναι υποκείµενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον 

διαγράφεται ο λογαριασµός αν τα γεγονότα δείχνουν ότι δεν µπορεί 
να εισπραχθεί ακολουθώντας αντίστοιχα τα προβλεπόµενα από την εµπορική αλλά και φορολογική νοµοθεσία. 

σης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την 
διενέργεια εκτιµήσεων Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις Η Εταιρεία αξιολογεί τις εκτιµήσεις αυτές σε συνεχή βάση, 
βασιζόµενες στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία µε µεθόδους που θεωρούνται λογικές. 

Οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων καθορίζονται µε βάση εκτιµήσεις της διοίκησης για τον προσδοκώµενο ρυθµό 
ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στα ενσώµατα πάγια και υπόκεινται σε 

στο τέλος του έγινε επανεκτίµηση των ακινήτων της εταιρείας ώστε να 
επανεκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή τους Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος µείον τις 

σεις της Εταιρείας σε σχέση µε τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων δεν µεταβλήθηκαν από την 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 
τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του 

φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος 
δου Η αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

εξαρτάται από την εκτίµηση επαρκών µελλοντικών φορολογικών κερδών Η εκτίµηση των αναµενόµενων µελλοντικών 
φορολογητέων κερδών απαιτεί την άσκηση κρίσης και την υιοθέτηση παραδοχών σχετικών µε τις τάσεις και τους 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτή είναι µια σηµαντική λογιστική εκτίµηση λόγω των τρεχουσών συνθηκών της Ελληνικής 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται λόγω αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών στο βαθµό που 
είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα στο µέλλον για να χρησιµοποιηθούν έναντι των ζηµιών αυτών. 

ς απαιτούνται για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής 



 

 

 
Σελίδα | 32 

απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί, µε βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των µελλοντικών φορολογητέων κερδών
σε συνδυασµό µε το φορολογικό προγραµµατισµό της οντότητας
 
 
2.12 Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής και υπολειµµατικής αξίας περιουσιακών στοιχείων
 
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας των ενσώµατων
περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι
στην εµπειρία της ∆ιοίκησης από όµοια περιουσιακά στοιχεία Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός
περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και τις
εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 
 
2.13 Αποµείωση ενσώµατων παγίων και επενδυτικών ακινήτων
 
Τα ενσώµατα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος και εν συνεχεία αποσβένονται
σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν
της αξίας των ενσώµατων παγίων και των επενδυτικών ακινήτων Ο έλεγχος αποµείωσης πραγµατοποιείται βάσει
στοιχείων της αγοράς και των εκτιµήσεων της διοίκησης για τις µελλοντικές λειτουργικές και οικονοµικές συνθήκες Κατά
τη διαδικασία ελέγχου αποµείωσης η διοίκηση συνεργάζεται µε ανεξάρτητους εκτιµητές
 
 
2.14 ∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων
 
Η Εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα Για τη διαµόρφωση
κρίσης, η Εταιρεία θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές ροές κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα από τα
υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν ταµειακές ροές που
αποδίδονται όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται είτε στην
παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών
 
 
2.15 Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολο
παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που θα έχουν καταστεί δεδουλευµένες στο
τέλος της χρήσης, µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίστανται δεδουλευµένες από τους υπαλλήλους
ισοµερώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση
χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα
επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των µισ
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων αυτές οι
υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας
 
 
2.16 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η ύπαρξη ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών
κρίσεων αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν καθώς και της επίδρασης που
τα γεγονότα αυτά µπορεί να έχουν στη δραστηριότητα
 
 
3 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
 
Οι σηµαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων
συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές χρησιµοποιούνται για τη

 

απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί, µε βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των µελλοντικών φορολογητέων κερδών
σε συνδυασµό µε το φορολογικό προγραµµατισµό της οντότητας. 

ς ωφέλιµης ζωής και υπολειµµατικής αξίας περιουσιακών στοιχείων

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας των ενσώµατων
περιουσιακών στοιχείων Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι
στην εµπειρία της ∆ιοίκησης από όµοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός
περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και τις

Αποµείωση ενσώµατων παγίων και επενδυτικών ακινήτων 

Τα ενσώµατα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος και εν συνεχεία αποσβένονται
σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή τους Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν 
της αξίας των ενσώµατων παγίων και των επενδυτικών ακινήτων. Ο έλεγχος αποµείωσης πραγµατοποιείται βάσει
στοιχείων της αγοράς και των εκτιµήσεων της διοίκησης για τις µελλοντικές λειτουργικές και οικονοµικές συνθήκες Κατά
διαδικασία ελέγχου αποµείωσης η διοίκηση συνεργάζεται µε ανεξάρτητους εκτιµητές. 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων

Η Εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για τη διαµόρφωση
κρίσης η Εταιρεία θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές ροές, κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα από τα
υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν ταµειακές ροές που

α αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται είτε στην
παραγωγική διαδικασία είτε στην διαδικασία προµηθειών. 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολο
παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που θα έχουν καταστεί δεδουλευµένες στο
τέλος της χρήσης µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίστανται δεδουλευµένες από τους υπαλλήλους

άρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση
χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα
επιτόκια προεξόφλησης τα ποσοστά αυξήσεων των µισθών, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας τις ηλικίες
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων αυτές οι
υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών
κρίσεων αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν καθώς και της επίδρασης που
τα γεγονότα αυτά µπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών  

Οι σηµαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων
συνοψίζονται κατωτέρω Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές χρησιµοποιούνται για τη

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 
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απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί µε βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των µελλοντικών φορολογητέων κερδών 

ς ωφέλιµης ζωής και υπολειµµατικής αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας των ενσώµατων 
περιουσιακών στοιχείων Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται 
στην εµπειρία της ∆ιοίκησης από όµοια περιουσιακά στοιχεία Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός 
περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και τις 

Τα ενσώµατα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος και εν συνεχεία αποσβένονται 
 υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης 

της αξίας των ενσώµατων παγίων και των επενδυτικών ακινήτων Ο έλεγχος αποµείωσης πραγµατοποιείται βάσει 
στοιχείων της αγοράς και των εκτιµήσεων της διοίκησης για τις µελλοντικές λειτουργικές και οικονοµικές συνθήκες. Κατά 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων 

Η Εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για τη διαµόρφωση της σχετικής 
κρίσης η Εταιρεία θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές ροές κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν ταµειακές ροές που 

α αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται είτε στην 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην προεξοφληµένη 
παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που θα έχουν καταστεί δεδουλευµένες στο 
τέλος της χρήσης µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίστανται δεδουλευµένες από τους υπαλλήλους 

άρκεια της εργασιακής τους περιόδου Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση 
χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα 

θών τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες 
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων, αυτές οι 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών 
κρίσεων αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν καθώς και της επίδρασης που 

Οι σηµαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
συνοψίζονται κατωτέρω Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές χρησιµοποιούνται για τη 
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σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων Αν
∆ιοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε αυτές τις εκτιµήσεις
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ
 
 
3.1 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται στο τοπικό νόµισµα που ισχύει στη χώρα όπου
δραστηριοποιείται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό της νόµισµα Οι οικονοµικές καταστάσεις α
(€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
αυτής. 
 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών ή κατά τη µ
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
αποτελέσµατα. Στην περίπτωση που αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρ
αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων µεταφέρονται απ ευθείας στην καθαρή θέση
 
Τα κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές συµπεριλαµβάνονται στην ίδια γραµµή των αποτελεσµάτων στην
οποία εµφανίζεται και η συναλλαγή από 
από δάνεια, καταθέσεις και ταµειακά διαθέσιµα τα οποία εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή Κέρδη Ζηµιές από
συναλλαγµατικές διαφορές). 
 
Μη χρηµατικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία
λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ίσχυε την ηµεροµηνία που καθορίστηκε η εύλογη αξία Συναλλαγµατικές
διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία επιµετρούνται σε εύλογη α
ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία Για παράδειγµα συναλλαγµατικές διαφορές µη χρηµατικών στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού όπως µετοχές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από µεταβολή στην εύλογη αξία ενώ συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατικά
στοιχεία του ενεργητικού, όπως µετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση περιλαµβάνονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα. 
 
 
3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (εκτός των οικοπέδων και των κτιρίων που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισµού και
ταξινοµούνται ως επενδυτικά ακίνητα) απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες
τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την
αρχήν τις σωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον τυχόν απαξιώσεις των παγίων Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες
τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση τ
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 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 παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται
 

 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιµήσεις στηρίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
∆ιοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε αυτές τις εκτιµήσεις
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

α Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται στο τοπικό νόµισµα που ισχύει στη χώρα όπου
δραστηριοποιείται το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό της νόµισµα. Οι οικονοµικές καταστάσεις α

το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων

β Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών ή κατά τη µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
αποτελέσµατα Στην περίπτωση που αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρ
αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων µεταφέρονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

Τα κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές συµπεριλαµβάνονται στην ίδια γραµµή των αποτελεσµάτων στην
οποία εµφανίζεται και η συναλλαγή από την οποία προήλθαν, εκτός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέρχονται
από δάνεια καταθέσεις και ταµειακά διαθέσιµα, τα οποία εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή Κέρδη Ζηµιές από

Μη χρηµατικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία επιµετρούνται σε εύλογη αξία σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο
λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ίσχυε την ηµεροµηνία που καθορίστηκε η εύλογη αξία Συναλλαγµατικές
διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία επιµετρούνται σε εύλογη αξία, συµπεριλαµβάνονται στα κέρδη ή
ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, συναλλαγµατικές διαφορές µη χρηµατικών στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού όπως µετοχές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
ν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από µεταβολή στην εύλογη αξία ενώ συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατικά

στοιχεία του ενεργητικού όπως µετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση περιλαµβάνονται στα

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού εκτός των οικοπέδων και των κτιρίων που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισµού και
ταξινοµούνται ως επενδυτικά ακίνητα) απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες

υ κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την 31
αρχήν τις σωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες
τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να

παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 
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και αυτές οι εκτιµήσεις στηρίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
∆ιοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε αυτές τις εκτιµήσεις. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται στο τοπικό νόµισµα που ισχύει στη χώρα όπου 
δραστηριοποιείται το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό της νόµισµα Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ 

το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία των συναλλαγών Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

ετατροπή των χρηµατικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα Στην περίπτωση που αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατοροών ή σε πράξεις 
αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων µεταφέρονται απ ευθείας στην καθαρή θέση. 

Τα κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές συµπεριλαµβάνονται στην ίδια γραµµή των αποτελεσµάτων, στην 
την οποία προήλθαν εκτός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέρχονται 

από δάνεια καταθέσεις και ταµειακά διαθέσιµα τα οποία εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή (Κέρδη/(Ζηµιές) από 

επιµετρούνται σε εύλογη αξία σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται στο 
λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ίσχυε την ηµεροµηνία που καθορίστηκε η εύλογη αξία. Συναλλαγµατικές 

ξία, συµπεριλαµβάνονται στα κέρδη ή 
ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία Για παράδειγµα συναλλαγµατικές διαφορές µη χρηµατικών στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού όπως µετοχές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
ν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από µεταβολή στην εύλογη αξία ενώ συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατικά, 

στοιχεία του ενεργητικού όπως µετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση, περιλαµβάνονται στα 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού εκτός των οικοπέδων και των κτιρίων που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισµού και 
ταξινοµούνται ως επενδυτικά ακίνητα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες 

υ κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, µείον, κατ’ 
αρχήν τις σωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον τυχόν απαξιώσεις των παγίων Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να 

παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής
 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού. Εάν οι υπολειµµατικές αξίες η προσδοκώµενη ωφέ
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν µεταβληθεί οι αλλαγές
αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα
της περιόδου που αφορούν. 
 
Η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ελέγχεται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές
στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να ην είναι ανακτήσιµη Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική
αξία ξεπερνά το προβλεπόµενο ανακτήσιµο ποσό τα περ
αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το
µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους Για τον υπολογισµό
οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των
συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται αρχικά σε µείωση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού εύλογης αξίας εάν υπάρχει για το
αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων Κάθε ζηµιά αποµείωσης που προκύπτει
πέρα από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το συγκεκριµένο πάγιο αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού που συµµετέχει στην
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές κόστ
 
 
3.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα στα οποία περιλαµβάνονται η γη τα
κτίρια ή τα µέρη κτιρίων) τα οποία κατέχονται είτε µέσω αγοράς είτε µέσω
εταιρεία, είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους ενίσχυση
κεφαλαίου), είτε και για τα δύο, και δεν κατέχονται για
� να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή στην προµήθεια
� για πώληση κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων
συναλλαγής. 
 
Μεταγενέστερα αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους Η εύλογη αξία καθορίζεται ετησία από ανεξάρτητους εκτιµητές µε
επαρκή εµπειρία σχετικά µε την τοποθεσία και την φύση της επένδυσης σε ακίνητο Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αντικατ
Κάθε κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτει
 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού Εάν οι υπολειµµατικές αξίες, η προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ή ο προσδοκώµενος ρυθµός ανάλωσης των
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν µεταβληθεί οι αλλαγές
αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις. 

ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα

παγίων ελέγχεται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές
στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι ανακτήσιµη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική
αξία ξεπερνά το προβλεπόµενο ανακτήσιµο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών
αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το
µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον υπολογισµό
οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των

κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους η διαφορά
αποµείωση καταχωρείται αρχικά σε µείωση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού εύλογης αξίας εάν υπάρχει για το

τοιχο πάγιο το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζηµιά αποµείωσης που προκύπτει
από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το συγκεκριµένο πάγιο, αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση

ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού που συµµετέχει στην
κατασκευή αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαµβάνονται η γη τα
κτίρια ή τα µέρη κτιρίων τα οποία κατέχονται (είτε µέσω αγοράς είτε µέσω χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης από την
εταιρεία είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους, είτε για την αύξηση της αξίας τους ενίσχυση
κεφαλαίου είτε και για τα δύο και δεν κατέχονται για: 

να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή στην προµήθεια υλικών / υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς και
για πώληση κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων

ται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία καθορίζεται ετησία από ανεξάρτητους εκτιµητές µε
επαρκή εµπειρία σχετικά µε την τοποθεσία και την φύση της επένδυσης σε ακίνητο. Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
Κάθε κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτει. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία 
λιµη ζωή ή ο προσδοκώµενος ρυθµός ανάλωσης των 

µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν µεταβληθεί, οι αλλαγές 

ακινητοποιήσεων οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα 

παγίων ελέγχεται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές 
στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να ην είναι ανακτήσιµη Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική 

ιουσιακά στοιχεία ή µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών 
αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το 
µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, 
οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
αποµείωση καταχωρείται αρχικά σε µείωση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το 

τοιχο πάγιο το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων Κάθε ζηµιά αποµείωσης που προκύπτει 
από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το συγκεκριµένο πάγιο αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση 

ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην 

ν υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα στα οποία περιλαµβάνονται η γη, τα 
χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης) από την 

εταιρεία είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση 

υλικών υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς και 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων 

ται στην εύλογη αξία τους Η εύλογη αξία καθορίζεται ετησία από ανεξάρτητους εκτιµητές, µε 
επαρκή εµπειρία σχετικά µε την τοποθεσία και την φύση της επένδυσης σε ακίνητο Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται 

οπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
Κάθε κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζεται στα 
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Μεταφορές προς την κατηγορία των επενδύσεω
που αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από την εταιρεία ή από το πέρας της κατασκευής ενός ακινήτου
ή από την αξιοποίηση µίας λειτουργικής µίσθωσης από τρίτο
 
Μεταφορές ακινήτων από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στη χρήση
τους. 
 
Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται (απαλείφεται από τον ισολογισµό κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναµένονται
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή της
της επένδυσης σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διαγραφής ή της διάθεσης
 
 
3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξη

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και
οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης που τυχόν έχει προκύψει
 
 
3.5  Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενό
ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού ενώ αξία
χρήσης βασίζεται σε αποτίµηση της παρούσας αξίας µελλοντικών ταµειακών ροών καθώς είναι η παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενη
 
Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσµα ορισµένα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται
αυτόνοµα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών
 
Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση όταν η λογιστική αξία
των στοιχείων αυτών (ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι µεγαλύτερη από
ζηµία αποµείωσης χρεώνεται pro-rata σε όλα τα στοιχεία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών Όλα τα στοιχεία
ενεργητικού εξετάζονται σε επόµενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης στο
παρελθόν µπορεί να µην υφίστανται πλέον
 
 
3.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν ταµειακά και χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατοοικονοµικό
µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχε
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός από
χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης µπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες δάνεια και απαιτήσει
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη Τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται στις ανωτέ
αναγνώριση, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν Ο χαρακτηρισµός των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού επανεκτιµάται στο τέλος κάθε ηµεροµηνίας δηµοσίευσης κατά την οποία είναι δια
ή λογιστικού χειρισµού.  

 

Μεταφορές προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στην χρήση αυτών
που αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από την εταιρεία ή από το πέρας της κατασκευής ενός ακινήτου
ή από την αξιοποίηση µίας λειτουργικής µίσθωσης από τρίτο. 

ήτων από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στη χρήση

Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται (απαλείφεται από τον ισολογισµό) κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναµένονται
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή της. Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ή την διάθεση
της επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διαγραφής ή της διάθεσης

Άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός υπεραξίας) και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξη

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους Μετά την αρχική
αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και

που τυχόν έχει προκύψει. 

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενό
ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού ενώ αξία

τίµηση της παρούσας αξίας µελλοντικών ταµειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο µονάδας
generating units). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται

α άλλα σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών.  

Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση όταν η λογιστική αξία
των στοιχείων αυτών ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) είναι µεγαλύτερη από

rata σε όλα τα στοιχεία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών Όλα τα στοιχεία
ενεργητικού εξετάζονται σε επόµενες περιόδους, καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης στο

πλέον. 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν ταµειακά και 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 εκτός από
χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης, µπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες δάνεια και απαιτήσει
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη Τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας κατά την αρχική
αναγνώριση ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισµός των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού επανεκτιµάται στο τέλος κάθε ηµεροµηνίας δηµοσίευσης κατά την οποία είναι δια

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

ν σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στην χρήση αυτών, 
που αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από την εταιρεία ή από το πέρας της κατασκευής ενός ακινήτου 

ήτων από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στη χρήση 

Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται απαλείφεται από τον ισολογισµό κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναµένονται 
Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ή την διάθεση 

της επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διαγραφής ή της διάθεσης. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός υπεραξίας και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους. Μετά την αρχική 
αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και 

ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία 

τίµηση της παρούσας αξίας µελλοντικών ταµειακών ροών καθώς είναι η παρούσα αξία των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο µονάδας 
Ως αποτέλεσµα ορισµένα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 

Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία 
των στοιχείων αυτών ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Η 

σε όλα τα στοιχεία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. Όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού εξετάζονται σε επόµενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης στο 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν ταµειακά και χρηµατοοικονοµικά µέσα. Χρηµατοοικονοµικό 
ίο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός από 
χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης µπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, 
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη. Τα 

ρω κατηγορίες από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας κατά την αρχική 
αναγνώριση ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν Ο χαρακτηρισµός των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού επανεκτιµάται στο τέλος κάθε ηµεροµηνίας δηµοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιµη η επιλογή κατηγορίας 
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Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία
τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί ως απο
στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους
πλέον τα κόστη της συναλλαγής.  
 
Η Εταιρεία εξετάζει αν ένα συµβόλαιο εµπεριέχει ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συµφωνίας Το
ενσωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συµβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο όταν η ανάλυση
καταδεικνύει ότι όλα τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άµεσα µε το βασικό
συµβόλαιο. 
 
∆ιακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγµή όπου το δικαίωµα λήψης
ταµειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει µεταφερθεί
 
Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων αν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση
 
i) ∆άνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές τα
οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές Προκύπτουν όταν Η Εταιρεία παρέχει χρήµατα αγαθά ή υπηρεσίες
απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου, µείον ζηµιές αποµείωσης Κάθε µεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση ή
αποµειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταµοιβή κατά την εξαγορά και
περιλαµβάνει αµοιβές οι οποίες είναι αναπό
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αποµειώνονται όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι Η Εταιρεία δε θα είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους είσπραξης Το
προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της καταγραµµένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του
ενεργητικού. 
 
 
ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσης 
 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις
 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται γι
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 χαρτοφυλακί
χρηµατοοικονοµικά µέσα). 
 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία µε αναγνώριση
των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως Χρηµατοοικονοµικά

 

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία
τακτοποίησής τους Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί ως απο
στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους

Η Εταιρεία εξετάζει αν ένα συµβόλαιο εµπεριέχει ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συµφωνίας Το
ωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συµβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο όταν η ανάλυση

καταδεικνύει ότι όλα τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άµεσα µε το βασικό

ατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγµή όπου το δικαίωµα λήψης
ταµειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει µεταφερθεί.  

Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων αν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση. 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές τα
οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν Η Εταιρεία παρέχει χρήµατα αγαθά ή υπηρεσίες
απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να εµπορευθεί τις δηµιουργηθείσες απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου µείον ζηµιές αποµείωσης. Κάθε µεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση ή
αποµειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της, αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταµοιβή κατά την εξαγορά και
περιλαµβάνει αµοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής

Οι εµπορικές απαιτήσεις αποµειώνονται όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις, ότι Η Εταιρεία δε θα είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που καταγράφεται στα αποτελέσµατα
προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της καταγραµµένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του

στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (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 χαρτοφυλακί

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία µε αναγνώριση
των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως Χρηµατοοικονοµικά

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία 
τακτοποίησής τους Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί ως αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

Η Εταιρεία εξετάζει αν ένα συµβόλαιο εµπεριέχει ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συµφωνίας. Το 
ωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συµβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση 

καταδεικνύει ότι όλα τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άµεσα µε το βασικό 

ατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγµή όπου το δικαίωµα λήψης 

Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων αν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές Προκύπτουν όταν Η Εταιρεία παρέχει χρήµατα, αγαθά ή υπηρεσίες 

να εµπορευθεί τις δηµιουργηθείσες απαιτήσεις.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου µείον ζηµιές αποµείωσης Κάθε µεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση, ή 
αποµειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 
Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταµοιβή κατά την εξαγορά και 

σπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις αποµειώνονται όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι Η Εταιρεία δε θα είναι σε θέση να 
ποσό που καταγράφεται στα αποτελέσµατα 

προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της καταγραµµένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α εµπορικούς σκοπούς 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 

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως. Χρηµατοοικονοµικά 



 

 

 
Σελίδα | 37 

στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώ
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης µπορεί µεταγενέστερα να µην επαναταξινοµούνται
 
 
 
iii) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οπ
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά
κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν
ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 
 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα Ζηµιές
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού Η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί
έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως Αν στοιχειοθετείται αποµείωση η σωρευµένη
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας µεταφέρεται στα αποτελέσµατα
 
 
iv) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρ
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία Η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους
 
Οι κατεχόµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε µείον κεφαλαιακές
πληρωµές, πλέον ή µείον σωρευτικές αποσβέσεις µε τη χρήση πραγµατικού επιτοκίου στη διαφορά µεταξύ του αρχικά
αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίµανσης και µείον
όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αµοιβές µεταξύ των µερών του συµβολαίου Επιπρόσθετα αν υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι η επένδυση έχει αποµειωθεί, το χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµάται στην παρούσα α
ταµειακών ροών. Κάθε µεταβολή στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως
 
 
v) Εύλογες αξίες  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται
µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιµων στοιχείων που
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ρο
που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσ
 
 
3.7 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου µείον την πρόβλεψη για µείωση της
αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την

 

στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης µπορεί µεταγενέστερα να µην επαναταξινοµούνται.  

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά
ι σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων, µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν

 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα Ζηµιές
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού Η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση Για µετοχές εταιρειών που
έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση η σωρευµένη
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα

Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρ
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία Η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους

Οι κατεχόµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου
κίου Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε µείον κεφαλαιακές

πληρωµές πλέον ή µείον σωρευτικές αποσβέσεις µε τη χρήση πραγµατικού επιτοκίου στη διαφορά µεταξύ του αρχικά
αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίµανσης και µείον κάθε πρόβλεψη αποµείωσης Ο υπολογισµός περιλαµβάνει
όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αµοιβές µεταξύ των µερών του συµβολαίου. Επιπρόσθετα αν υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι η επένδυση έχει αποµειωθεί, το χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµάται στην παρούσα α
ταµειακών ροών Κάθε µεταβολή στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές
ροσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για 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. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι
που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της

αξίας τους Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

µενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
 

οία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά 
ι σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού Η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που 

έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη 
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και 
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία Η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  

Οι κατεχόµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου 
κίου Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε µείον κεφαλαιακές 

πληρωµές πλέον ή µείον σωρευτικές αποσβέσεις µε τη χρήση πραγµατικού επιτοκίου στη διαφορά µεταξύ του αρχικά 
κάθε πρόβλεψη αποµείωσης. Ο υπολογισµός περιλαµβάνει 

όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αµοιβές µεταξύ των µερών του συµβολαίου Επιπρόσθετα, αν υπάρχει αντικειµενική 
ένδειξη ότι η επένδυση έχει αποµειωθεί το χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµάται στην παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
ταµειακών ροών Κάθε µεταβολή στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 
ροσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται 

µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 
ών Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι 

που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη 
ης τους. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου µείον την πρόβλεψη για µείωση της 

αξίας τους Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την 
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παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάτα
ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο Η σχετική ζηµία
µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης Οι ζηµιές αποµείωσης δηλαδή ό
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα. 
 
 
3.8 Κατασκευαστικά συµβόλαια 
 
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιου
στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η
εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µίας χρήσης
 
Τα έξοδα που αφορούν στο κάθε συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως εξής: 
� Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιµηθεί αξιόπιστα και
κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο
από το συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό
� Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία τα έσοδα και τα έξοδα του συµβολαίου
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολα
 
Το ποσοστό ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του
ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου Το ανωτέρω ποσοστό εφ
του συνολικού (αναθεωρηµένου) συµβατικού τιµήµατος προκειµένου να προσδιοριστούν τα σωρευµένα έσοδα του έργου
 
Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο τότε η αναµενόµενη ζηµία
αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο
 
Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε
µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη
 
Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των
καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθ
εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια
Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κ
ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο
κονδύλι «Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια

 

παρούσα αξία τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών
ροών του περιουσιακού στοιχείου η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο Η σχετική ζηµία
µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους αναγνωρίζονται

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων συνδεδεµένων περιουσιακών
στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η
εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µίας χρήσης. 

συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιµηθεί αξιόπιστα και
κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος
από το συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τα έσοδα και τα έξοδα του συµβολαίου
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, µε τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης

Το ποσοστό ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του
ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Το ανωτέρω ποσοστό εφ
του συνολικού αναθεωρηµένου συµβατικού τιµήµατος προκειµένου να προσδιοριστούν τα σωρευµένα έσοδα του έργου

Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο τότε η αναµενόµενη ζηµία
αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης , τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε
µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη

τους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των
καθαρών κερδών µείον των ζηµιών που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις η διαφορά
εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια
Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κ
ζηµιών που έχουν αναγνωρισθεί το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο
κονδύλι Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια». 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

ι στο ανακτήσιµο ποσό αυτού δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών 
ροών του περιουσιακού στοιχείου η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία 

ταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται 

σιακών στοιχείων ή οµάδων συνδεδεµένων περιουσιακών 
στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η 

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιµηθεί αξιόπιστα, και 
στάδιο αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος 

Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία τα έσοδα και τα έξοδα του συµβολαίου 
ίου µε τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. 

Το ποσοστό ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου Το ανωτέρω ποσοστό εφαρµόζεται επί 
του συνολικού αναθεωρηµένου συµβατικού τιµήµατος προκειµένου να προσδιοριστούν τα σωρευµένα έσοδα του έργου. 

Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία 

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης , τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε 
µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. 

τους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των 

εί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά 
εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια». 
Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των 
ζηµιών που έχουν αναγνωρισθεί το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο 
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3.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις τραπεζικές καταθέσεις
Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικ
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
 
 
3.10 Ίδια Κεφάλαια  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί Οι κοινές µετοχές
χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια.  
 
Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαµβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος, σε µείωση της διαφοράς υπέρ
 
Προνοµιούχες µετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό ως
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών Οι πληρωµές µερισµάτων επί µετοχών ολοκληρωτικά
αναγνωριζόµενες ως υποχρέωση, καταχωρούντα
 
Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία α δηµιουργούν υποχρέωση στην Εταιρεία και β δίνουν δικαίωµα
στον κάτοχό τους να τα µετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται ξεχωρισ
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης
 
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών
απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων Κανένα κέρδος ή ζηµία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων µετοχών Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την
έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο
κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται
 
 
3.11  Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος
 
Τρέχουσα φορολογία εισοδήµατος 
 
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές
αρχές που είναι σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς
νόµους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα
 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαι
καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν έναντι
της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος
 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

αµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις τραπεζικές καταθέσεις
Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί Οι κοινές µετοχές

διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαµβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος σε µείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 

Προνοµιούχες µετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό ως
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωµές µερισµάτων επί µετοχών ολοκληρωτικά
αναγνωριζόµενες ως υποχρέωση καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία α) δηµιουργούν υποχρέωση στην Εταιρεία και β δίνουν δικαίωµα
στον κάτοχό τους να τα µετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης, αναγνωρίζονται ξεχωρισ
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών
ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζηµία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων

χρήσης από την αγορά πώληση έκδοση ή διαγραφή ιδίων µετοχών. Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την
έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της
έκδοσης Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο
κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές
αρχές που είναι σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς
νόµους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές

νται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος 

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονοµικών
καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν έναντι
της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

αµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις 
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις τραπεζικές καταθέσεις. 

ά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές µετοχές 

διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαµβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. 
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

Προνοµιούχες µετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό ως 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση καθαρή από κόστη συναλλαγών Οι πληρωµές µερισµάτων επί µετοχών ολοκληρωτικά 

ι ως δαπάνη τόκου στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία α δηµιουργούν υποχρέωση στην Εταιρεία και β) δίνουν δικαίωµα 
στον κάτοχό τους να τα µετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται ξεχωριστά και ταξινοµούνται ως 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης.  

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών το καταβληθέν τίµηµα συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 
ιδίων κεφαλαίων Κανένα κέρδος ή ζηµία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης από την αγορά πώληση έκδοση ή διαγραφή ιδίων µετοχών Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

έκδοσης Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές 
αρχές που είναι σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι 
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόµους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές 

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές 
τήσεων και υποχρεώσεων των οικονοµικών 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν έναντι 
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Η εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που
είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης
 
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση
που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της
ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογική
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές
 
Οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικ
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου
εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης εκτός α
στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας
όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται πιστώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της
καθαρής θέσης. 
 
 
3.12 Παροχές στο προσωπικό 
 
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσ
σαν στοιχείο του φόρου εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης εκτός από αυτές που προκύπτουν από
συγκεκριµένες µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική
αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται πιστώνεται έναντι του σχετικού
λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. 
 
� Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19, η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόµενους που αναγνωρί
ισολογισµό είναι ίση µε την αναλογιστική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού Σύµφωνα επίσης µε το
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19, η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόµενους που αναγνωρίζεται στον ισολογισµό
τέλους χρήσης είναι ίση µε την υποχρέωση ισολογισµού αρχής χρήσης µετά την επίδραση των εξής
� κανονικό κόστος 
� κόστος τόκου 
� εισφορές συµµετεχόντων και εργοδοτών
� παροχές πληρωθείσες 
� κέρδη και ζηµιές από περικοπές 
� µεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση ή στα περιουσιακά στοιχεία του
προγράµµατος 
� µεταβολές στους δείκτες ισοτιµίας για τον υπολογισµό των περιουσιακών στοιχείων
� του προγράµµατος σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού νοµίσµατος από αυτό της χώρας στην οποία βρίσκεται η
υποκείµενη εταιρεία κτλ. 
 

 

εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που
είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης

η επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση
που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της
ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές

Οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες

όµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά

Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου
εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από συγκεκριµένες µεταβολές
στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας
όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται  έναντι του σχετικού λογαριασµού της

Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσ
σαν στοιχείο του φόρου εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από
συγκεκριµένες µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια

εταιρείας όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική
αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται έναντι του σχετικού

την έξοδο από την υπηρεσία: Η εταιρεία έχει τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και

 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 
Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19, η υποχρέωση  για τις παροχές προς τους εργαζόµενους που αναγνωρί
ισολογισµό είναι ίση µε την αναλογιστική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού Σύµφωνα επίσης µε το
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόµενους που αναγνωρίζεται στον ισολογισµό

χρέωση ισολογισµού αρχής χρήσης µετά την επίδραση των εξής

εισφορές συµµετεχόντων και εργοδοτών 

µεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση ή στα περιουσιακά στοιχεία του  

µεταβολές στους δείκτες ισοτιµίας για τον υπολογισµό των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράµµατος σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού νοµίσµατος από αυτό της χώρας στην οποία βρίσκεται η

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που 
είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

η επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται  κατά την έκταση 
που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

Οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες 

όµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας 

ούς νόµους που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά 

Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου 
πό αυτές που προκύπτουν από συγκεκριµένες µεταβολές 

στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, 
όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις  
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται πιστώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της 

Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
σαν στοιχείο του φόρου εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης εκτός από αυτές που προκύπτουν από 
συγκεκριµένες µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια 

εταιρείας όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική 
αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται  έναντι του σχετικού 

Η εταιρεία έχει τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και 

Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόµενους που αναγνωρίζεται στον 
ισολογισµό είναι ίση µε την αναλογιστική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού. Σύµφωνα επίσης µε το 
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόµενους που αναγνωρίζεται στον ισολογισµό 

χρέωση ισολογισµού αρχής χρήσης µετά την επίδραση των εξής: 

του προγράµµατος σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού νοµίσµατος από αυτό της χώρας στην οποία βρίσκεται η 
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Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 
Income – OCI) αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου τα αναλογιστικά κέρδη ζηµιές που προκύπτουν σε κάθε χρήση
 
 
� Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίω
τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να
συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο ενώ τµήµα της συνολικής ει
Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών
στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή
µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα
 
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών η υποχρέωση της εταιρείας νοµική ή τεκµαιρόµενη περιορίζεται στο
ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα π χ ταµείο που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορη
παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η
εταιρεία (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών
 
Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραµµ
µετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο
 
 
3.13 Λοιπές προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών
για την εταιρεία και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να
είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµηριωµένης υποχρέωσης που έχει
προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος
 
Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα
καλύτερη εκτίµηση. 
 
Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση
βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού περιλαµβάνοντας τους
κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση
 
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των
εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση
 
Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε
να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο στα αποτελέσµατα
Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων η πιθανότητα ότι µία
λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων ως ένα σύνολο Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η
πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην κατηγορία δεσµεύσεων είναι
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται
 
 
3.14 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές κατ
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη
 

 

Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 στην Κατάσταση Αναγνωρισµένων Κερδών και (Ζηµιών
αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου τα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) που προκύπτουν σε κάθε χρήση

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό
τοµέα ΙΚΑ που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να
συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία
Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών
στους εργαζοµένους Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή

ικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρείας (νοµική ή τεκµαιρόµενη περιορίζεται στο
ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορη
παροχές Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η
εταιρεία ή και ο εργαζόµενος και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών

Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως µία υποχρέωση
µετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών
για την εταιρεία και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να
είναι αβέβαια Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµηριωµένης υποχρέωσης που έχει

παρελθόντος. 

Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα

Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση
βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού περιλαµβάνοντας τους

ά µε την παρούσα δέσµευση. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των
εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε
να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο στα αποτελέσµατα
Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό καθορίζεται
λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η
πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην κατηγορία δεσµεύσεων είναι
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

στην Κατάσταση Αναγνωρισµένων Κερδών και (Ζηµιών) (Other Comprehensive 
αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου τα αναλογιστικά κέρδη ζηµιές που προκύπτουν σε κάθε χρήση. 

ς από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό 
τοµέα ΙΚΑ που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να 

σφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. 
Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών 
στους εργαζοµένους Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών η υποχρέωση της εταιρείας νοµική ή τεκµαιρόµενη) περιορίζεται στο 
ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα π χ ταµείο που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις 
παροχές Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η 
εταιρεία ή και ο εργαζόµενος και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

α καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως µία υποχρέωση 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών πόρων 
για την εταιρεία και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να 
είναι αβέβαια Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµηριωµένης υποχρέωσης που έχει 

Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 

Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση, 
βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των 

προεξόφλησης η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε 
να αντανακλά την πάροδο του χρόνου Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο στα αποτελέσµατα. 

εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται 
λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων ως ένα σύνολο Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η 
πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην κατηγορία  δεσµεύσεων είναι µικρή. 
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να 

αστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η 
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3.15 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία
 
Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιου
θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων
 
 
3.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
 
Έσοδα 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα
σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης αξίας τις
εκπτώσεις και τις επιστροφές.  
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής
 
- Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την
κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή
 
- Κατασκευαστικά συµβόλαια έργων
περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, µε βάση τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου
 
- Παροχή υπηρεσιών: Το έσοδο από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση
το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το έσοδο
αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων, σε σχέση µε το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκε
 
Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα το έσοδο
αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες
 
Σε περιπτώσεις που µεταβληθούν οι αρχικές εκτι
αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της
περιόδου. 
 
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικ
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης νέας λογιστικής
αξίας. 
 
- Έσοδα από µερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους
 
Έξοδα 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση Οι
λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση
ενσώµατων παγίων και παραµένουν µέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των παγίων που αφορούν Στη
συνέχεια αποσβένονται σε βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου και σε διάρκεια ίση µε
των παγίων που αφορούν.  
 

 

Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιου
θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα
σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης αξίας τις

ιση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την
κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή.  

Κατασκευαστικά συµβόλαια έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συµβολαίων λογίζονται την
περίοδο που κατασκευάζεται το έργο µε βάση τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου

Το έσοδο από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση
σης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το έσοδο

αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων σε σχέση µε το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα το έσοδο
αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες.

Σε περιπτώσεις που µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθµός ολοκλήρωσης οι αλλαγές
αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το

πραγµατικό επιτόκιο Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης νέας λογιστικής

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές
λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου παρακολουθούνται σε λογαριασµούς
ενσώµατων παγίων και παραµένουν µέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των παγίων που αφορούν Στη
συνέχεια αποσβένονται σε βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου και σε διάρκεια ίση µε

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου 
θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα 
σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης αξίας, τις 

Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την 

κών συµβολαίων λογίζονται την 
περίοδο που κατασκευάζεται το έργο µε βάση τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου. 

Το έσοδο από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση 
σης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το έσοδο 

αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών 

Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα, το έσοδο 
αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες. 

µήσεις των εσόδων οι δαπάνες ή ο βαθµός ολοκλήρωσης, οι αλλαγές 
αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της 

ής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το 

πραγµατικό επιτόκιο Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

πληρωµές που πραγµατοποιούνται για 
λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από 

Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου παρακολουθούνται σε λογαριασµούς 
ενσώµατων παγίων και παραµένουν µέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των παγίων που αφορούν. Στη 
συνέχεια αποσβένονται σε βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου και σε διάρκεια ίση µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
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3.17 Μισθώσεις 
 
Η εκτίµηση για το εάν µία συµφωνία περιέχει στοιχείο µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την έναρξη
λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που
 
 
 
 
Η Εταιρεία ως Μισθωτής 
 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν
µεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο περιουσιακό
ανεξάρτητο µε τον νοµικό τύπο της σύµβασης Κατά την έναρξη της µίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται
στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαµηλότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων
συµπεριλαµβανοµένων και επιπλέον κατα
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις καταβολές µισθωµάτων
καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της µίσθωσης
 
Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ. η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής του
είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται σε συγκρίσιµα αποκτώµεν
λογιστική αντιµετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή µείωση της µε βάση τις ελάχιστες καταβολές
των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδ
έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις κατανέµονται στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν
ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης
 
Λειτουργικές µισθώσεις: Όλες οι υπόλοιπες
συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη ευθεία µέθοδο συσχετισµός
εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόµενες δαπάνες όπως η συντήρηση και η ασ
όταν πραγµατοποιούνται. 
 
 
Η Εταιρεία ως Εκµισθωτής 
 
Λειτουργικές µισθώσεις: Οι µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως
εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως
 
  

 

Η εκτίµηση για το εάν µία συµφωνία περιέχει στοιχείο µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την έναρξη
όψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν
µεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο περιουσιακό
ανεξάρτητο µε τον νοµικό τύπο της σύµβασης. Κατά την έναρξη της µίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται
στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαµηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων
συµπεριλαµβανοµένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το µισθωτή Ένα αντίστοιχο ποσό
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις καταβολές µισθωµάτων
καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης π χ η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής του
είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται σε συγκρίσιµα αποκτώµενα, εκτός συµβάσεων µίσθωσης περιουσιακά στοιχεία Η
λογιστική αντιµετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή µείωση της, µε βάση τις ελάχιστες καταβολές
των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδ
έξοδα Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις κατανέµονται στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν
ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. 

Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις Οι καταβολές στις
συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη ευθεία µέθοδο συσχετισµός
εσόδου χρήσης και εξόδου Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση αναγνωρίζονται ως έξοδο

Οι µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Αρχικά άµεσα κόστη που βαρύνουν τους
εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Η εκτίµηση για το εάν µία συµφωνία περιέχει στοιχείο µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της συµφωνίας, 
επικρατούν. 

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν 
µεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο 
ανεξάρτητο µε τον νοµικό τύπο της σύµβασης Κατά την έναρξη της µίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται 
στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαµηλότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων 

βολών εάν υπάρχουν που καλύπτονται από το µισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό 
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις καταβολές µισθωµάτων 

λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης π χ η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής του, 

α εκτός συµβάσεων µίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η 
λογιστική αντιµετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή µείωση της, µε βάση τις ελάχιστες καταβολές 
των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις κατανέµονται στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν 

µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι καταβολές στις 
συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη ευθεία µέθοδο (συσχετισµός 

φάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, 

Οι µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις 
λειτουργικές µισθώσεις Αρχικά άµεσα κόστη που βαρύνουν τους 

εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του 
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως έσοδα µίσθωσης. 
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3.18 Κόστος δανεισµού 
 
Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται εκτός αν αφορά περιουσιακό στοιχείο
που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. 
 
 
3.19 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν Η Εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος σε σχετική σύµβαση
και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει ακυρώνεται ή εκπληρώνεται Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως
δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα της κατάστασης αποτ
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν δανειακές υποχρεώσεις τραπεζικά και λοιπά δάνεια
καθώς και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
 
∆ανειακές υποχρεώσεις 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας Όλα τα δάνεια αρχικώς
αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται εκτός των άµεσων εξόδων
έκδοσης τους. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια
επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού
 
 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις υπό τους τίτλους
«Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις», καθώς και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και
κατά την εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου
 
Όταν υφιστάµενη υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή µε διαφορετικούς όρους ή ο
τρέχουσας υποχρέωσης µεταβάλλονται σηµαντικά αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευµένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Τα µερίσµατα στους µετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις», όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  

 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται, εκτός αν αφορά περιουσιακό στοιχείο

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται όταν Η Εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος σε σχετική σύµβαση
και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως
δαπάνες υπό τον τίτλο Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν δανειακές υποχρεώσεις τραπεζικά και λοιπά δάνεια
καθώς και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης) και εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

εια παρέχουν µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας Όλα τα δάνεια αρχικώς
αναγνωρίζονται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται εκτός των άµεσων εξόδων

Μετά την αρχική αναγνώριση τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού

Περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις», καθώς και «Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιµώνται στο

και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και
κατά την εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Όταν υφιστάµενη υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή µε διαφορετικούς όρους ή ο
τρέχουσας υποχρέωσης µεταβάλλονται σηµαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευµένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση

Τα µερίσµατα στους µετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται εκτός αν αφορά περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζονται όταν Η Εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος σε σχετική σύµβαση 
και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως 

ελεσµάτων χρήσεως. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν δανειακές υποχρεώσεις (τραπεζικά και λοιπά δάνεια 
καθώς και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

εια παρέχουν µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς 
αναγνωρίζονται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται, εκτός των άµεσων εξόδων 

αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού. 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις», 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις καθώς και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις». 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιµώνται στο 

και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και 

Όταν υφιστάµενη υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή µε διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της 
τρέχουσας υποχρέωσης µεταβάλλονται σηµαντικά αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και 
αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευµένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

Τα µερίσµατα στους µετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
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4 ∆οµή της Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία ενσωµατώνει µε τη µέθοδο της αναλογ
έσοδα/έξοδα των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει και µε τις οποίες προβαίνει σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων και
είναι οι εξής: 
 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές, που αφορούν στους τύπους
ενοποίησης, Η Εταιρεία προέβη σε επισκόπηση των από κοινού συµφωνιών που συµµετέχει για τις περιόδους που
παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρ
 
Οι κύριες από κοινού συµφωνίες όπου 
µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων. Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήµατα κατατάσσονται ως κοινές επιχειρήσεις λόγω του ότι η
νοµική τους µορφή παρέχει στα µέρη άµεσα δικαιώµατα επί των περιουσιακών
υποχρεώσεων. Με βάση το ∆ΠΧΑ 11, Η Εταιρεία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία τις υποχρεώσεις τα έσοδα και
τα έξοδα µε βάση το µερίδιό της στα σχήµατα Η παραπάνω κατάταξη δεν επέφερε µεταβολές στις Οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας. Η Εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται από το πρότυπο ως
κοινοπραξίες. 
 
 
  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ- ΑΕΤΕΘ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΤΕΣΕ ΑΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- Β ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

Κ/Ξ ΑΚΤΑ ΑΤΕ- ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ- ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕΒΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤ/ΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ

 

Η Εταιρεία ενσωµατώνει µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης τα περιουσιακά στοιχεία τις υποχρεώσεις και τα
έσοδα έξοδα των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει και µε τις οποίες προβαίνει σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων και

Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που αφορούν στους τύπους των από κοινού συµφωνιών και στους τρόπους
ενοποίησης Η Εταιρεία προέβη σε επισκόπηση των από κοινού συµφωνιών που συµµετέχει για τις περιόδους που
παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας. 

Οι κύριες από κοινού συµφωνίες όπου η Εταιρεία συµµετέχει αφορούν στην εκτέλεση κατασκευαστικών συµβολαίων
µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήµατα κατατάσσονται ως κοινές επιχειρήσεις λόγω του ότι η
νοµική τους µορφή παρέχει στα µέρη άµεσα δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων και ευθύνες επί των
υποχρεώσεων Με βάση το ∆ΠΧΑ 11, Η Εταιρεία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία τις υποχρεώσεις τα έσοδα και

στα σχήµατα. Η παραπάνω κατάταξη δεν επέφερε µεταβολές στις Οικονοµικές
εις της Εταιρίας Η Εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται από το πρότυπο ως

ΠΟΣΟΣΤΟ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ- ΑΕΤΕΘ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΤΕΣΕ ΑΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- Β ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

Κ/Ξ ΑΚΤΑ ΑΤΕ- ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕΒΕ

Κ/Ξ ΕΡΓ/ΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤ/ΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

ικής ενοποίησης τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα 
έσοδα έξοδα των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει και µε τις οποίες προβαίνει σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων και 

 

των από κοινού συµφωνιών και στους τρόπους 
ενοποίησης Η Εταιρεία προέβη σε επισκόπηση των από κοινού συµφωνιών που συµµετέχει για τις περιόδους που 

Εταιρεία συµµετέχει αφορούν στην εκτέλεση κατασκευαστικών συµβολαίων 
µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήµατα κατατάσσονται ως κοινές επιχειρήσεις λόγω του ότι η 

στοιχείων και ευθύνες επί των 
υποχρεώσεων Με βάση το ∆ΠΧΑ Η Εταιρεία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και 

στα σχήµατα Η παραπάνω κατάταξη δεν επέφερε µεταβολές στις Οικονοµικές 
εις της Εταιρίας Η Εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται από το πρότυπο ως 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ

25% ΕΝΕΡΓΗ ΕΛΛΑΔΑ

33% ΕΝΕΡΓΗ ΕΛΛΑΔΑ

70% ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

25% ΕΝΕΡΓΗ ΕΛΛΑΔΑ

30% ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

70% ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

50% ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
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5 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους
κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας Το συνολικό
πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στην χρηµατοοικονοµική
απόδοση της εταιρείας. 
 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική διεύθυνση σε συνεργασία µε τα λοιπά άµεσα
εµπλεκόµενα τµήµατα της εταιρείας. Μέσα από την πολιτική αυτή συντονίζεται η πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς
χρηµαταγορές και γίνεται η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που συσχετίζονται µε τις δραστηριότητες της
εταιρείας. Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκο
εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές της
 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης τραπεζικούς
λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους δάνεια προς και από συνδεδεµένες εταιρίες
επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύ
µίσθωσης. 
 
5.1 Κίνδυνος αγοράς 
 
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Τα αποτελέσµατα χρήσεως και οι ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν ευαισθησία
στις διακυµάνσεις των επιτοκίων. 
 
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και των επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση Η
χρηµατοδότηση της εταιρείας έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και
κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτο
διαµορφώνει το δείκτη σταθερού-κυµαινόµενου επιτοκίου του καθαρού δανεισµού της εταιρείας σύµφωνα µε τις συνθήκες
της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες Υπάρχει επίσης δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν
περιστασιακά, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου µόνο ως µέσο για να µετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και
για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασµός σταθερών
 
Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολ
χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και
κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση Ως εκ τ
βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια
 
Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
επηρεάζονται από µεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι
χρηµατοοικονοµικών µέσων στο τέλος της περιόδου παρέµεινε αµετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης
 
Η ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί σε µια µεταβολή των επιτοκίων η οποία αποτελεί την
καλύτερη εκτίµηση της διοίκησης για πιθανή µεταβολή τους
 
 

 

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους
κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας Το συνολικό
πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει

α ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στην χρηµατοοικονοµική

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική διεύθυνση σε συνεργασία µε τα λοιπά άµεσα
εταιρείας Μέσα από την πολιτική αυτή συντονίζεται η πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς

χρηµαταγορές και γίνεται η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που συσχετίζονται µε τις δραστηριότητες της
εταιρείας Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις
εµπορικές επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές της. 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες
ουσες τιµές ή µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης τραπεζικούς

λογαριασµούς υπερανάληψης λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια προς και από συνδεδεµένες εταιρίες
επενδύσεις σε χρεόγραφα µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής

Τα αποτελέσµατα χρήσεως και οι ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν ευαισθησία

ίων των υποχρεώσεων και των επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση Η
χρηµατοδότηση της εταιρείας έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και
κυµαινόµενων επιτοκίων προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτο

κυµαινόµενου επιτοκίου του καθαρού δανεισµού της εταιρείας σύµφωνα µε τις συνθήκες
της αγοράς την στρατηγική και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Υπάρχει επίσης δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν

τασιακά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου, µόνο ως µέσο για να µετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και
για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασµός σταθερών - κυµαινόµενων επιτοκίων, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο

Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηµατοδοτικών αναγκών Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και
κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση Ως εκ τ
βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
επηρεάζονται από µεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι
χρηµατοοικονοµικών µέσων στο τέλος της περιόδου παρέµεινε αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης

Η ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί σε µια µεταβολή 0,5% των επιτοκίων η οποία αποτελεί την
εκτίµηση της διοίκησης για πιθανή µεταβολή τους. 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό 
πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει 

α ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στην χρηµατοοικονοµική 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική διεύθυνση σε συνεργασία µε τα λοιπά άµεσα 
εταιρείας Μέσα από την πολιτική αυτή συντονίζεται η πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς 

χρηµαταγορές και γίνεται η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που συσχετίζονται µε τις δραστηριότητες της 
πικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
ουσες τιµές ή µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, τραπεζικούς 

λογαριασµούς υπερανάληψης λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους δάνεια προς και από συνδεδεµένες εταιρίες, 
πτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής 

Τα αποτελέσµατα χρήσεως και οι ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν ευαισθησία 

ίων των υποχρεώσεων και των επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η 
χρηµατοδότηση της εταιρείας έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και 
κυµαινόµενων επιτοκίων προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων. Η οικονοµική διεύθυνση 

κυµαινόµενου επιτοκίου του καθαρού δανεισµού της εταιρείας σύµφωνα µε τις συνθήκες 
της αγοράς την στρατηγική και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες Υπάρχει επίσης δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν 

τασιακά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου µόνο ως µέσο για να µετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και 
κυµαινόµενων επιτοκίων και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  

ουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηµατοδοτικών αναγκών Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και 
κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα 

Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
επηρεάζονται από µεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι το υπόλοιπο αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων στο τέλος της περιόδου παρέµεινε αµετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης. 

Η ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί σε µια µεταβολή των επιτοκίων, η οποία αποτελεί την 
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5.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από το
δηµόσιο ή γενικά τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που χρηµατοδοτεί την κατασκευή των έργων Όπου κρίνεται κατάλληλο
ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει την
αποπληρωµή και το χρόνο ωρίµανσης των απαιτήσεων Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για
πιθανές ζηµίες αποµείωσης. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δ
κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη
επισφαλούς απαιτήσεως. 
 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στ
αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του µε
την εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµέ
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης
Η µέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής
 
 

  

Ποσά σε €
Έντοκα στοιχεία ενεργητικού
Έντοκα στοιχεία υποχρεώσεων

Επιτοκιακός κίνδυνος
Αντιστάθµιση κινδύνων

Ανοιχτός επιτοκιακός κίνδυνος

Ποσά σε €
Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης
Επίδραση στα ίδια κεφάλαια

Ποσά σε €
Έντοκα στοιχεία ενεργητικού
Έντοκα στοιχεία υποχρεώσεων

Επιτοκιακός κίνδυνος
Αντιστάθµιση κινδύνων

Ανοιχτός επιτοκιακός κίνδυνος

Ποσά σε €
Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης
Επίδραση στα ίδια κεφάλαια

Ποσά σε €
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από το
δηµόσιο ή γενικά τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που χρηµατοδοτεί την κατασκευή των έργων Όπου κρίνεται κατάλληλο

κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει την
αποπληρωµή και το χρόνο ωρίµανσης των απαιτήσεων. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για
πιθανές ζηµίες αποµείωσης Στο τέλος του έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός
κίνδυνος που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στ
αυτές ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του µε
την εταιρεία Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµέ
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
Η µέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

0,50%
11.220
11.220

0,50%

31/12/2018
1.118

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 29.564
2.553.510

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 2.668.929
916.470

6.687.125

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από το 
δηµόσιο ή γενικά τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που χρηµατοδοτεί την κατασκευή των έργων. Όπου κρίνεται κατάλληλο, 

κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει την 
αποπληρωµή και το χρόνο ωρίµανσης των απαιτήσεων Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για 

εν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του µε 
την εταιρεία Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 

 

0,50% -0,50%
11.220 (11.220)
11.220 (11.220)

0,50% -0,50%
(353) 353
(353) 353

(70.654)
0

2.244.076

(70.654)

31/12/2017
1.319.734

(1.390.388)

31/12/2018
3.347.479

(1.103.403)
2.244.076

0

31/12/2018 31/12/2017
1.118 3.442

29.564 385.399
2.553.510 1.976.250
2.668.929 2.846.618

916.470 1.483.358
6.687.125 6.830.130
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5.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών
εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας
να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση Οι υπάρχουσες διαθέσιµες
εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθαν
ταµειακών διαθεσίµων. 
 
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρείας που
εµφανίζονται στον ισολογισµό, σε προεξοφληµένες τιµές µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές
δανειακές συµβάσεις ή τις συµφωνίες µε τους
 
 

 
 
Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωµή των υφιστάµενων υποχρεώσεων της εταιρείας την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες µε τους αντισυµβαλλόµενους Τα ποσά που
απεικονίζονται αφορούν την αποπληρωµή τόκων και κεφαλαίου Για τις έντοκες υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο
έχει χρησιµοποιηθεί το τελευταίο επιτόκιο εκτοκισµού που χρησιµοποιήθηκε
  

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2018

Ποσά σε €

∆ανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Εµπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2017

Ποσά σε €

∆ανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Εµπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο

 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας
να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες
εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθαν

παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρείας που
εµφανίζονται στον ισολογισµό σε προεξοφληµένες τιµές, µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές
δανειακές συµβάσεις ή τις συµφωνίες µε τους προµηθευτές. 

Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωµή των υφιστάµενων υποχρεώσεων της εταιρείας την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες µε τους αντισυµβαλλόµενους Τα ποσά που

αποπληρωµή τόκων και κεφαλαίου. Για τις έντοκες υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο
έχει χρησιµοποιηθεί το τελευταίο επιτόκιο εκτοκισµού που χρησιµοποιήθηκε. 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2018

µέχρι 6 
µήνες

6 µήνες 
έως 1 έτος

1 έτος έως 
5 έτη

Άνω των

258.748 258.748 500.000
34.037 34.037 17.833

2.337.333 0 0
1.014.098 0 0
3.644.216 292.785 517.833

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31/12/2017

µέχρι 6 
µήνες

6 µήνες 
έως 1 έτος

1 έτος έως 
5 έτη

Άνω των

608.900 608.900 0
42.953 42.953 86.681

2.404.706 0 0
1.139.226 0 0
4.195.786 651.854 86.681

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας 
να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες 
εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη 

παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρείας, που 
εµφανίζονται στον ισολογισµό σε προεξοφληµένες τιµές µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές 

 

Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωµή των υφιστάµενων υποχρεώσεων της εταιρείας την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες µε τους αντισυµβαλλόµενους. Τα ποσά που 

αποπληρωµή τόκων και κεφαλαίου Για τις έντοκες υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο 

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο

0 1.017.495
0 85.907
0 2.337.333
0 1.014.098
0 4.454.833

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο

0 1.217.801
0 172.588
0 2.404.706
0 1.139.226
0 4.934.320

Μακροπρόθεσµες

Μακροπρόθεσµες
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6 Αναλύσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων
 
 
6.1 Ενσώµατα Πάγια 
 
Οι µεταβολές στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής
 

 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης
 
Επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υπάρχουν βάρη προς εξασφάλιση δανεισµού ή άλλω
υποχρεώσεων (σηµείωση 7.3) ύψους € 1
 
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ
µε βάση µελέτη αναγνωρισµένου ανεξάρτητου εκτιµητή ακινήτων Η εύλογη αξία που προέκυψε από την αποτίµηση
θεωρήθηκε ως κόστος κτήσης. 
 
 
6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισµικού και λογισµικά προγράµµατα Οι
µεταβολές στη λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει ως εξής
 

 
 

Ποσά σε €

Κόστος κτήσης την 1/1/2017
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2017
Προσθήκες

Πωλήσεις - Μειώσεις

Αποσβέσεις χρήσης
Σωρ. αποσβέσεις απορ. θυγατρικών
Κόστος κτήσης την 31/12/2017
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Συσσ. Αποσβέσεις πωληθέντων
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2017
Προσθήκες

Πωλήσεις - Μειώσεις

Αποσβέσεις χρήσης
Σωρ. αποσβέσεις απορ. θυγατρικών
Κόστος κτήσης την 31/12/2018
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις πωληθέντων

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018

Ποσά σε €
Κόστος κτήσης την 1/1/2017
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1/1/2017
Αγορές

Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2017
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2017
Αγορές

Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2018
µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2018

 

Αναλύσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων  

αξία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υπάρχουν βάρη προς εξασφάλιση δανεισµού ή άλλω
€ 1.300.000. 

ακίνητα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ
µε βάση µελέτη αναγνωρισµένου ανεξάρτητου εκτιµητή ακινήτων. Η εύλογη αξία που προέκυψε από την αποτίµηση

άυλα περιουσιακά της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισµικού και λογισµικά προγράµµατα Οι
µεταβολές στη λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει ως εξής

Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα
Μεταφορικά

594.009 1.054.158 4.855.697 1.499.740
0  (218.760)  (2.343.449)  (739.330)

594.009 835.399 2.512.248 760.410
0 0 106.658,00 124.219
0 0 0  (16.811)
0  (47.916)  (402.714)  (137.321)
0 0 0

594.009 1.054.158 4.962.355 1.607.148
0  (266.676)  (2.746.163)  (876.651)
0 0 0

594.009 787.482 2.216.192 739.422
0 0 471.179
0 0  (375.939)  (16.929)
0  (47.916)  (450.960)  (145.426)
0 0 0

594.009 1.054.158 5.057.595 1.634.073
0  (314.592)  (3.197.123)  (1.013.152)
0 0 282.751

594.009 739.566 2.143.223 636.147

Λογισµικό

48.193
 (48.193)

0
1.609

 (1.609)
49.802

 (49.802)
0
0
0
0
0
0

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

αξία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 

 

 

Επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υπάρχουν βάρη προς εξασφάλιση δανεισµού ή άλλων 

ακίνητα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ 
µε βάση µελέτη αναγνωρισµένου ανεξάρτητου εκτιµητή ακινήτων Η εύλογη αξία που προέκυψε από την αποτίµηση, 

άυλα περιουσιακά της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισµικού και λογισµικά προγράµµατα. Οι 
µεταβολές στη λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει ως εξής: 

 

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Σύνολο

1.499.740 567.506 8.571.110
 (739.330)  (326.408)  (3.627.947)

760.410 241.098 4.943.164
124.219 8.134 239.011

 (16.811) 0  (16.811)
 (137.321)  (34.937)  (622.888)

0  (25)  (25)
1.607.148 575.640 8.793.310
 (876.651)  (361.344)  (4.250.834)

8.925 0 8.925
739.422 214.296 4.551.401

43.854 19.018 534.050
 (16.929)  (2.253)  (395.121)

 (145.426)  (35.602)  (679.904)
0 0 0

1.634.073 592.404 8.932.241
 (1.013.152)  (396.946)  (4.921.813)

15.225 1.803 299.778
636.147 197.261 4.310.207

Σύνολο

48.193
 (48.193)

0
1.609

 (1.609)
49.802

 (49.802)
0
0
0
0
0
0
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∆εν υπάρχουν: 
(α) οποιουδήποτε είδους δεσµεύεις, επί των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
(β) άυλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους και
(γ) δεσµεύσεις, οι οποίες να έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στ
 
6.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι µεταβολές στη λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχουν ως εξής
 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ακίνητη περιουσία που κατέχεται αποκλειστικά για επεν
χρήση 2018, βάση της ΕΓΣ της 29/09/2018, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕ ΜΗ την µε αριθµ Πρωτ
αποφασίστηκε η Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε εισφορά ακινήτων Τα συγκεκριµένα ακίνητα
καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των Επενδύσεων σε ακίν
 
Τα επενδυτικά οικόπεδα δεν αποσβένονται
 
Εκτιµήσεις της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων πραγµατοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους
εκτιµητές. 
 
 
6.4 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας
τέλος της επόµενης χρήσης και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα
 

 
  

Ποσά σε €
Λογιστική αξία έναρξης
Εισφορά ακινήτων

Πωλήσεις

Κέρδος από µεταβολή της εύλογης αξίας
Λογιστική αξία λήξης

Ποσά σε €
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο

 

δεσµεύεις επί των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
β άυλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους, και 
γ δεσµεύσεις οι οποίες να έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία, για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στ

Οι µεταβολές στη λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχουν ως εξής: 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ακίνητη περιουσία που κατέχεται αποκλειστικά για επεν
βάση της ΕΓΣ της 29/09/2018, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ την 18/12/2018 µε αριθµ Πρωτ

αποφασίστηκε η Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε εισφορά ακινήτων Τα συγκεκριµένα ακίνητα
καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των Επενδύσεων σε ακίνητα. 

Τα επενδυτικά οικόπεδα δεν αποσβένονται. 

Εκτιµήσεις της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων πραγµατοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους

τήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν µετά το
τέλος της επόµενης χρήσης και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

δεσµεύεις επί των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, 

γ δεσµεύσεις οι οποίες να έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ακίνητη περιουσία που κατέχεται αποκλειστικά για επενδυτικούς σκοπούς. Στη 
βάση της ΕΓΣ της η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕ ΜΗ την 18/12/2018 µε αριθµ.Πρωτ.: 1474321 

αποφασίστηκε η Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε εισφορά ακινήτων. Τα συγκεκριµένα ακίνητα 

Εκτιµήσεις της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων πραγµατοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους 

αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν µετά το 

 

31/12/2018 31/12/2017
397.277 397.277
568.080 0

0 0
0 0

965.357 397.277

31/12/2018 31/12/2017
1.118 3.442
1.118 3.442
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6.5 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
διαφορές έχουν ως εξής:  
 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόµιµα κατοχυρωµένο
δικαίωµα για συµψηφισµό των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων µε τις τρέχουσες
εφόσον οι αναβαλλόµενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στο βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη τα οποία να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για το
29%. Η διαφορά της αναπροσαρµογής του φορολογικού συντελεστή απεικονίζεται στ
των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει από πλευράς της
εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή. 
 
 
6.6 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρ
 

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω
 

Ποσά σε €

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια
Λοιπές απαιτήσεις

Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία

Αποθεματικά

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Σύνολο

Συµψηφισµός

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/ (υποχρέωση)

Ποσά σε €
Πελάτες

Επιταγές εισπρακτέες
Προκαταβολές για λήψη υπηρεσιών και αγαθών

Σύνολο απαιτήσεων

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

ς φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόµιµα κατοχυρωµένο
δικαίωµα για συµψηφισµό των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων µε τις τρέχουσες
εφόσον οι αναβαλλόµενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στο βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη τα οποία να

χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών. 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για το 2018 είναι 25%, ενώ
Η διαφορά της αναπροσαρµογής του φορολογικού συντελεστή απεικονίζεται στην σηµείωση

των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει από πλευράς της
εταιρίας εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια

πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:  

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

898.812 (1.016.719)
0 (278.347)

(144.329)
39.902 

19.922 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 27.407 (2.324)
(30.772)

1.239 
987.282 (1.472.491)

(987.282) 987.282 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση υποχρέωση) 0 (485.209)

31/12/2018

31/12/2018
218.012

17.400
Προκαταβολές για λήψη υπηρεσιών και αγαθών 393.928

629.340
(599.776)

29.564

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

ό τις σχετικές προσωρινές φορολογικές 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόµιµα κατοχυρωµένο 
δικαίωµα για συµψηφισµό των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων µε τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
εφόσον οι αναβαλλόµενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται στο βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη, τα οποία να 

είναι 25%, ενώ για το 2017 είναι ίσος µε 
ην σηµείωση 6.23. Ο συµψηφισµός 

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

 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

662 (26)
552.037 (1.016.719)

0 (110.125)

(39.168)
69.719 

87.952 0 

27.407 0 
125.367 (166.581)

6.833 
830.809 (1.293.450)

(830.809) 830.809 

0 (462.641)

31/12/2017

31/12/2018 31/12/2017
218.012 348.771

17.400 17.400
393.928 246.752
629.340 612.923

(599.776) (227.524)
29.564 385.399
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Η εύλογη αξία αυτών των απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί µεµονωµένα καθώς το σωρευτικό ποσό αποτελεί µια
εύλογη προσέγγιση της εύλογης αξίας.  
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασµούς
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πω
βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία
θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους
 
Οι αποµειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγν
δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται Ενδείξεις η εισπραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές
χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτή
πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων
χρηµατοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων µειώνεται έσω αντίθετου λογαριασµού ε
αναγνώριση της µείωσης στα αποτελέσµατα Μεταγενέστερες ανακτήσεις αποµειω ένων ποσών αναγνωρίζονται ως
έσοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 
6.7 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής
 

 
Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις και
παρακάτω: 
 

 
 
6.8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

 
Το κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων της κατάστασης οικονοµικής θέσης
αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε €
Πελάτες

Επιταγές εισπρακτέες
Προκαταβολές για λήψη υπηρεσιών και αγαθών

Σύνολο απαιτήσεων

Ποσά σε €
Απαιτήσεις Από το ∆ηµόσιο
Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού

Λοιπά προπληρωµένα έξοδα
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης
Σύνολο απαιτήσεων

Ποσά σε €
Σωρευτικό κόστος έργων

Σωρευτικό κέρδος έργων

µείον: Σύνολο τιµολογήσεων

Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις από πελάτες

 

Η εύλογη αξία αυτών των απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί µεµονωµένα καθώς το σωρευτικό ποσό αποτελεί µια

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασµούς. 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία
θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Οι αποµειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην βάση της υπάρξεως αντικειµενικής ένδειξης ότι η Εταιρεία
δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές
χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτή
πίστωσης Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων
χρηµατοροών που θα εισπραχθούν Η λογιστική αξία των απαιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού ε

ωσης στα αποτελέσµατα. Μεταγενέστερες ανακτήσεις αποµειωµένων ποσών αναγνωρίζονται ως

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν κατασκευαστικά συµβόλαια αναλύονται

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

Το κονδύλι Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» της κατάστασης οικονοµικής θέσης

31/12/2018
-381.764

17.400
Προκαταβολές για λήψη υπηρεσιών και αγαθών 393.928

29.564

31/12/2018
997.224

1.640.245
 (175.268)
2.553.509

31/12/2018
67.652.544
17.195.849

-84.271.078
Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις (από πελάτες) 577.314

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

Η εύλογη αξία αυτών των απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί µεµονωµένα καθώς το σωρευτικό ποσό αποτελεί µια 

ς είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 
βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία 

ωρίζονται στην βάση της υπάρξεως αντικειµενικής ένδειξης ότι η Εταιρεία 
δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται Ενδείξεις η εισπραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές 
χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου 
πίστωσης Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
χρηµατοροών που θα εισπραχθούν Η λογιστική αξία των απαιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού, µε 

ωσης στα αποτελέσµατα Μεταγενέστερες ανακτήσεις αποµειω ένων ποσών αναγνωρίζονται ως 

 

αφορούν κατασκευαστικά συµβόλαια αναλύονται 

 

Το κονδύλι Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων της κατάστασης οικονοµικής θέσης 

31/12/2018 31/12/2017
-381.764 121.247

17.400 17.400
393.928 246.752
29.564 385.399

31/12/2018 31/12/2017
997.224 614.376
18.118 17.837
73.190 64.135

1.640.245 1.455.171
 (175.268)  (175.268)
2.553.509 1.976.250

31/12/2018 31/12/2017
67.652.544 59.591.030
17.195.849 15.581.854

-84.271.078 -75.037.821
577.314 135.063
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H εταιρεία κατέχει µετοχές και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού
χρήση 2018 και € 2.846.618 για τη χρήση
 
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσ
περιλαµβάνονται στην γραµµή «Κέρδος Ζηµιά από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
εσόδων (σηµείωση 6.22). 
 
6.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
 
Το κονδύλι «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της κατάστασης
 

 
Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών
 
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται µε τα λογιστικά υπόλοιπα
 
 
6.10 Ίδια κεφάλαια 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από
εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων και στην αποπληρωµή
κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
 
Εντός της χρήσης 2018, πραγµατοποιήθηκε
29/09/2018, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕ ΜΗ την µε αριθµ Πρωτ
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε εισφορά ακινήτων
 
 

 
 
Λοιπά αποθεµατικά 
 
Τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής
 

Ποσά σε €
Μετοχές 
Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού

Λογιστική αξία λήξης

Ποσά σε €
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες €
Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων & ισοδύναµων

Ποσά σε €
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου

Αύξηση κεφαλάιου από εισφορά ακινήτων

Υπόλοιπo τέλους περιόδου

 

ερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού µε συνολική αξία αποτίµησης
για τη χρήση 2017. 

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσ
Κέρδος/(Ζηµιά) από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Το κονδύλι Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα» της κατάστασης οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται µε τα λογιστικά υπόλοιπα. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 43.800 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων και στην αποπληρωµή

ύουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας

πραγµατοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά ακινήτων
η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ την 18/12/2018 µε αριθµ.Πρωτ.: 1474321 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε εισφορά ακινήτων. 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2018

2.577.088
2.668.928

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων ισοδύναµων

31/12/2018
814.248
568.080

1.382.328

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

µε συνολική αξία αποτίµησης € 2.668.928 για τη 

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
Κέρδος Ζηµιά από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων» στην κατάσταση συνολικών 

οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής: 

 

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών. 

κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 31,56 η κάθε µία. Όλες οι 
εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων και στην αποπληρωµή 

ύουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 

µε εισφορά ακινήτων.  Βάση της ΕΓΣ της 
η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕ ΜΗ την µε αριθµ Πρωτ.: 1474321 αποφασίστηκε η αύξηση του 

 

31/12/2018 31/12/2017
91.840 218.608

2.577.088 2.628.010
2.668.928 2.846.618

31/12/2018 31/12/2017
146.078 163.624
770.391 1.319.734
916.470 1.483.358

31/12/2018 31/12/2017
814.248 814.248
568.080 0

1.382.328 814.248
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Εντός της υπό έλεγχο χρήσης δεν προέκυψε διαφοροποίηση στο υπόλοιπο των τηρούµενων
.  

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1/1/2017
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών Ν.2065/2012
Υπόλοιπο την 31/12/2017
Μεταβολές χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2018

 

Εντός της υπό έλεγχο χρήσης δεν προέκυψε διαφοροποίηση στο υπόλοιπο των τηρούµενων

Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά
210.320 1.588.262

0
210.320 1.588.262

0
210.320 1.588.262

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

Εντός της υπό έλεγχο χρήσης δεν προέκυψε διαφοροποίηση στο υπόλοιπο των τηρούµενων αποθεµατικών 

Λοιπά αποθεµατικά Σύνολο

1.588.262 1.798.582
0 0

1.588.262 1.798.582
0 0

1.588.262 1.798.582
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6.11 ∆ανειακές υποχρεώσεις 
 

Μακροπρόθεσµες/Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής
 

 

 
Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής
 

 

  

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε €
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε €
Βραχυπρόθεσµα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

∆ανεισµός την 31/12/2018
Ποσά σε €
1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 5 ετών

Σύνολο

Μείον: προσαρµογή στην εύλογη αξία

∆ανεισµός την 31/12/2017
Ποσά σε €
1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 5 ετών

Σύνολο

Μείον: προσαρµογή στην εύλογη αξία

 

Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής: 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

31/12/2018 31/12/2017
500.000

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 17.833
517.833

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

31/12/2018 31/12/2017
Βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφάλαιο κίνησης) 517.495
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 68.074

585.569

Μακροπρόθεσµα Λοιπά

0 585.569
500.000 17.833
500.000 603.402

0 0
500.000 603.402

Μακροπρόθεσµα Λοιπά

0 1.303.707
0 86.681
0 1.390.388
0 0

0 1.390.388

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

 

 

 

31/12/2017
0

86.681
86.681

31/12/2017
1.217.801

85.907
1.303.707

Σύνολο

585.569
517.833

1.103.402
0

1.103.402

Σύνολο

1.303.707
86.681

1.390.388
0

1.390.388
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Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Το ποσό των χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναλύεται ως εξής
 

 
Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις περιλαµβάνεται το σύνολο των µελλοντικών ελάχιστων καταβολών βάσει των σχετικών
συµβάσεων.  
 
 
6.12 Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία

 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή
συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση Οι εργαζόµ
αποζηµίωση. Η οφειλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση µε του ποσού που θα
καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας
 
Κατά την ελεγχόµενη χρήση η εταιρεία δεν σχ
επαρκές. 
 
 
6.13 Λοιπές προβλέψεις 
 
Οι σχηµατισµένες προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής
 

 
Το ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου αφορά στην εκτίµηση της ∆ιοίκησης για
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που αναµένεται να προκύψουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο αναφορικά µε
την ανέλεγκτα φορολογικά χρήση του 2010
 Η φορολογική χρήση 2010 για την Εταιρεία είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύµφωνα µε την παράγραφο
11 του άρθρου 72 ν.4174/2013, εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές µετά την πάροδο της

Ελάχιστες μελοντικές καταβολές

Ποσά σε $ 31/12/2018

1 έτος και λιγότερο

Μεταξύ 1 και 5 ετών

Άνω των 5 ετών

Σύνολο

μείον: μη δεδουλευμένοι τόκοι

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

Ποσά σε €

Λογιστική αξία την 1/1/2017
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων

Χρησιµοποίηση προβλέψεων

Λοιπές µεταβολές
Λογιστική αξία την 31/12/2017
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων

Χρησιµοποίηση προβλέψεων

Λοιπές µεταβολές
Λογιστική αξία την 31/12/2018

 

ποσό των χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναλύεται ως εξής: 

Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις περιλαµβάνεται το σύνολο των µελλοντικών ελάχιστων καταβολών βάσει των σχετικών

Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 

Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή
συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο
αποχώρησης απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται
αποζηµίωση Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε του ποσού που θα
καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. 

Κατά την ελεγχόµενη χρήση η εταιρεία δεν σχηµάτισε επιπλέον ποσό πρόβλεψης καθώς το ήδη σχηµατισθέν ποσό είναι

Οι σχηµατισµένες προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Το ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου αφορά στην εκτίµηση της ∆ιοίκησης για
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που αναµένεται να προκύψουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο αναφορικά µε
την ανέλεγκτα φορολογικά χρήση του 2010 της εταιρείας . 
Η φορολογική χρήση για την Εταιρεία είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύµφωνα µε την παράγραφο
του άρθρου ν εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές µετά την πάροδο της

Ελάχιστες μελοντικές καταβολές Ελάχιστες μελοντικές καταβολές

Παρούσα αξία ελάχιστων 

μελλοντικών καταβολών

31/12/2018 31/12/2017

70.767,40 94.480,32

18.402,10 89.169,50

- -

89.169,50 183.649,82

(3.262,69) (11.061,69)

85.906,81 172.588,13

Πρόβλεψη για 
διαφορές 

φορολογικού 
50.000

0
-50.000

0
0

5.823
0
0

5.823

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις περιλαµβάνεται το σύνολο των µελλοντικών ελάχιστων καταβολών βάσει των σχετικών 

Ελληνικό εργατικό δίκαιο οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή 
συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο 

ενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία, δεν δικαιούνται 
αποζηµίωση Η οφειλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση µε 40% του ποσού που θα 

καθώς το ήδη σχηµατισθέν ποσό είναι 

 

Το ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου αφορά στην εκτίµηση της ∆ιοίκησης για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που αναµένεται να προκύψουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, αναφορικά µε 

Η φορολογική χρήση για την Εταιρεία είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύµφωνα µε την παράγραφο 
του άρθρου ν εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, µετά την πάροδο της 

Παρούσα αξία ελάχιστων 

μελλοντικών καταβολών

Παρούσα αξία ελάχιστων 

μελλοντικών καταβολών

31/12/2018 31/12/2017

68.073,65 86.681,31

17.833,17 85.906,81

- -

85.906,81 172.588,13

- -

85.906,81 172.588,13

Σύνολο

50.000
0

-50.000
0
0

5.823
0
0

5.823
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πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης οποιοδήποτε δικαίωµα
του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση έκδοσης φύλλου ελέγχου για την ως
άνω χρήση µε αποτέλεσµα να διαγράψει την σχηµα
2010 ύψους € 50.000. Το ποσό της πρόβλεψης ύψους χιλ ευρώ περίπου αφορά σε δικαστική απόφαση κατά την
οποία η Εταιρεία καλείται να καταβάλλει το ανωτέρω ποσό
. 
6.14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής
 

 
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους
 
Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασµούς και συνήθως διακανονίζονται σε διάστηµα
30 έως 90 ηµερών για την Εταιρεία. 
 
 
6.15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
 
Το ποσό του φόρου που απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής
 

 
Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυµες εταιρείες για το
 
Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους Νόµιµους Ελεγκτές ως προς
τη συµµόρφωση τους µε τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας Το αποτέλεσµα του ελέγχου οδηγεί στην
έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από
τη δηµόσια αρχή, η οποία όµως διατηρεί το δικαίωµα µεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις φορολογικές της
υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση Οι ανέλεγ
σηµείωση 7.4.1.2 παρακάτω. 
 
 
6.16 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν
 

 
 

Ποσά σε €
Προµηθευτές

Προκαταβολές πελατών

Επιταγές Πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
Σύνολο υποχρεώσεων

Ποσά σε €
Φόρος Εισοδήµατος

Σύνολο υποχρεώσεων

Ποσά σε €
Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες

Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων

 

από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης οποιοδήποτε δικαίωµα
του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται. Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση έκδοσης φύλλου ελέγχου για την ως
άνω χρήση µε αποτέλεσµα να διαγράψει την σχηµατισθείσα πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις τη

Το ποσό της πρόβλεψης ύψους 5,83 χιλ. ευρώ περίπου αφορά σε δικαστική απόφαση κατά την
οποία η Εταιρεία καλείται να καταβάλλει το ανωτέρω ποσό.  

υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης Η εύλογη αξία αυτών των
υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασµούς και συνήθως διακανονίζονται σε διάστηµα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

υ φόρου που απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυµες εταιρείες, για το 2018, ανέρχεται σε 25% (έναντι το

Για τις χρήσεις και εξής οι εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους Νόµιµους Ελεγκτές ως προς
τη συµµόρφωση τους ε τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας. Το αποτέλεσµα του ελέγχου οδηγεί στην

ητικού το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από
τη δηµόσια αρχή η οποία όµως διατηρεί το δικαίωµα µεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις φορολογικές της
υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται στη

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν: 

31/12/2018
1.068.021

782.995
486.318

2.337.333

31/12/2018
330.854

330.854

31/12/2018
246.386
54.030
60.240

382.368
743.024

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης, οποιοδήποτε δικαίωµα 
του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση έκδοσης φύλλου ελέγχου για την ως 

τισθείσα πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσης 
Το ποσό της πρόβλεψης ύψους χιλ ευρώ περίπου αφορά σε δικαστική απόφαση κατά την 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 
υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους. 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασµούς και συνήθως διακανονίζονται σε διάστηµα 

υ φόρου που απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής: 

 

% (έναντι 29% το 2017). 

Για τις χρήσεις και εξής οι εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους Νόµιµους Ελεγκτές, ως προς 
τη συµµόρφωση τους ε τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας Το αποτέλεσµα του ελέγχου οδηγεί στην 

ητικού το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από 
τη δηµόσια αρχή η οποία όµως διατηρεί το δικαίωµα µεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις φορολογικές της 

κτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται στη 

 

31/12/2018 31/12/2017
1.068.021 1.619.397

782.995 262.104
486.318 523.206

2.337.333 2.404.706

31/12/2018 31/12/2017
330.854 538.726

330.854 538.726

31/12/2018 31/12/2017
246.386 33.662
54.030 37.973
60.240 153.996

382.368 374.869
743.024 600.500
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6.17 Κύκλος εργασιών  
 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
 

 
Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση κατασκευής των αναληφθέντων έργων καθώς επίσης και στην ανάληψη
νέων έργων, τα οποία  ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρία εντός του έτους
 
 
6.18 Κόστος Πωλήσεων & Έξοδα διο
 
Στα έξοδα των λειτουργιών της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της εταιρείας περιλαµβάνονται
 

 

6.18.1 ∆απάνες προσωπικού 

 
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζοµένους αναλύονται ως εξής

Ποσά σε €

Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής έργων

Σύνολο

Ποσά σε €

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια µισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
Ασφάλιστρα

Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Έξοδα µεταφοράς
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

Ποσά σε €

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια µισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
Ασφάλιστρα

Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Έξοδα µεταφοράς
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

 

Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση κατασκευής των αναληφθέντων έργων, καθώς επίσης και στην ανάληψη
νέων έργων τα οποία ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρία εντός του έτους.  

ιοικητικής λειτουργίας 

ιών της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της εταιρείας περιλαµβάνονται

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζοµένους αναλύονται ως εξής: 

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017

Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής έργων 9.675.508 9.285.514
9.675.508 9.285.514

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα

διοικητικής

λειτουργίας

4.071.414 48.223
631.842 48.062

0
1.341.387 85.640
1.466.878 104.835

82.767 25.205
72.226 3.470
41.054 33.040
10.993 61.402
68.403 115.379

126.479 60.971
148.070 381.491

8.061.513 967.720

1/1 -  31/12/2018

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα

διοικητικής

λειτουργίας

2.642.559 19.082
574.623 48.265

0
927.206 109.135

1.677.600 179.853
58.234 24.988
57.491 2.969
61.444 15.684
42.189 57.017

101.895 47.653
45.859 20.572
57.809 380.115

6.246.910 905.331

1/1 -  31/12/2017

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση κατασκευής των αναληφθέντων έργων, καθώς επίσης και στην ανάληψη 

ιών της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της εταιρείας περιλαµβάνονται: 

 

 

1/1 -  31/12/2017

9.285.514
9.285.514

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας

Σύνολο

48.223 4.119.637
48.062 679.904

0 0
85.640 1.427.027

104.835 1.571.714
25.205 107.972
3.470 75.696

33.040 74.095
61.402 72.394

115.379 183.782
60.971 187.451

381.491 529.562
967.720 9.029.233

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας

Σύνολο

19.082 2.661.641
48.265 622.888

0 0
109.135 1.036.341
179.853 1.857.452

24.988 83.222
2.969 60.460

15.684 77.128
57.017 99.206
47.653 149.548
20.572 66.431

380.115 437.924
905.331 7.152.240
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Ο µέσος όρος του προσωπικού κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει ως εξής
 

 
 
6.19 Άλλα έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης
 
Τα «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής
 

 
 
Τα «Λοιπά έξοδα» της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής
 

 
 

6.20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής
 

 
 

Ποσά σε €
Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις)
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

Μισθωτοί

Ηµεροµίσθιοι

Σύνολο

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Ποσά σε €
Έσοδα µισθωµάτων από επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπές επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις
Έσοδα µισθωµάτων από εκµισθώσεις µηχανηµάτων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Ποσά σε €
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Ζηµιά από πώληση παγίων
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Ποσά σε €
Τόκοι τραπεζών και συναφή έσοδα
Σύνολο

 

Ο µέσος όρος του προσωπικού κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει ως εξής: 

έσοδα έξοδα εκµετάλλευσης  

Τα Λοιπά έσοδα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής: 

Τα Λοιπά έξοδα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής: 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα έξοδα  

αποτελέσµατα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017
987.978
395.221

9.828
34.000

1.427.027

31/12/2018
41
20
61

1/1 -  31/12/2018
18.800

Έσοδα µισθωµάτων από εκµισθώσεις µηχανηµάτων

43.337
62.137

1/1 -  31/12/2018
3.614
1.537

48.711
55.759

109.621

1/1 -  31/12/2018
752
752

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

 

 

 

αποτελέσµατα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος αναλύονται ως εξής: 

 

1/1 -  31/12/2017
743.681
263.577

29.082
0

1.036.341

31/12/2017
40
25
65

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017
18.800 16.540

0 1.571
0 21.487

43.337 83.706
62.137 125.304

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017
3.614 200.104
1.537 0

48.711 1.717
55.759 6.915

109.621 208.737

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017
752 275
752 275



 

 

 
Σελίδα | 60 

 
 
  
 
 
6.21  Κέρδος/(Ζηµιά) από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
 
Οι ζηµιές που προέκυψαν από την αποτίµηση των αξιογράφων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα
 

 
 

6.22 Φόρος εισοδήµατος 
 
(α) Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης
 
Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µε
αυτών που προκύπτουν από την εφαρµογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος επί των
αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως
 
 

 
Ο φόρος εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας ο οποίος
ανέρχεται σε 25% έναντι 29% για την χρήση
δαπάνες και τις καταλογισθείσες λογιστικές διαφορές φορολογικού ελέγχου
 
 
(β) Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα
 
Ο φόρος που αναγνωρίσθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα
 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ποσά σε €
Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων

Τόκοι, έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

Έξοδα τόκων χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

Ποσά σε €
Μετοχές στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού

Σύνολο

Ποσά σε €
Τρέχων Φόρος

Φόρος εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος κοινοπραξιών

Σύνολο τρέχοντος φόρου
Αναβαλλόµενος Φόρος

Αναβαλλόµενος φόρος από προσωρινές διαφορές
Αναβαλλόµενος φόρος από αλλαγή φορολογικού συντελεστή

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου
Σύνολο φόρων

Εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής

 

Κέρδος Ζηµιά από αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

που προέκυψαν από την αποτίµηση των αξιογράφων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης 

Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος, όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µε
αυτών που προκύπτουν από την εφαρµογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος επί των
ποτελεσµάτων προ φόρων έχει ως ακολούθως: 

Ο φόρος εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης, έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας ο οποίος
για την χρήση 2017. Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί µε τις µη

δαπάνες και τις καταλογισθείσες λογιστικές διαφορές φορολογικού ελέγχου. 

β Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

Ο φόρος που αναγνωρίσθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα για τις χρήσεις 2018 και 2017 είναι µηδενικός

1/1 -  31/12/2018
53.839

Τόκοι έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 23% 5.874
Έξοδα τόκων χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων 7.799

85.170
152.683

1/1 -  31/12/2018
Μετοχές στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 36.481

10.934
47.415

1/1 -  31/12/2018

 (303.485)
 (250)

 (303.735)

Αναβαλλόµενος φόρος από προσωρινές διαφορές  (19.455)
Αναβαλλόµενος φόρος από αλλαγή φορολογικού συντελεστή  (3.113)

 (22.568)
 (326.303)

25,00%

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

 

που προέκυψαν από την αποτίµηση των αξιογράφων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, µε 
αυτών που προκύπτουν από την εφαρµογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος επί των 

 

Ο φόρος εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας ο οποίος 
Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί µε τις µη εκπιπτόµενες 

είναι µηδενικός. 

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017
53.839 59.255

5.874 17.020
7.799 12.779

85.170 93.375
152.683 182.429

1/1 -  31/12/2018 1/1 -  31/12/2017
36.481 660
10.934 6.629
47.415 7.289

1/1 -  31/12/2017

 (511.808)
 (24.419)

 (536.227)

 (261.705)
0

 (261.705)
 (797.933)

29,00%
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7 Λοιπές γνωστοποιήσεις 
 
7.1 ∆ιανοµή κερδών 
 
7.1.1 ∆ιανοµή κερδών µε έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 
∆εν πραγµατοποιήθηκε 
 
 
7.1.2 Προτεινόµενη διάθεση αποτελεσµάτων χρήσης
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού
 
 
7.2 Εγγυήσεις 
 
Η Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 201
 

 
Με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν την ηµεροµηνία των
βεβαιότητα ότι δεν θα απαιτηθεί η πληρωµή κάποιου ποσού για τις παραπάνω εγγυήσεις
 
 
7.3 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 

Υφίστανται εµπράγµατα βάρη και προσηµειώσεις επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχε

συνολικής αξίας € 1.300.000,00. 
 

7.4 Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις απαιτήσεις
 
7.4.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
7.4.1.1 Επίδικες υποθέσεις 

 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία τ
 
 
7.4.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρε
 
Η φορολογική χρήση 2010 για την Εταιρεία είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύµφωνα µε την παράγραφο
11 του άρθρου 72 ν.4174/2013, εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές µετά την πάροδο της

Ποσά σε €
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ATTICA BANK
ΤΣΜΕ∆Ε

Σύνολο

 

∆ιανοµή κερδών µε έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

άθεση αποτελεσµάτων χρήσης 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού € 4.000,00.

Η Εταιρεία κατά την η ∆εκεµβρίου 2018 και 2017 είχε χορηγήσει συνολικά εγγυήσεις µε εγγυητικές επιστολές ως εξής

Με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων η εταιρεία εκτιµά µε σχετική
βεβαιότητα ότι δεν θα απαιτηθεί η πληρωµή κάποιου ποσού για τις παραπάνω εγγυήσεις.

 

Υφίστανται εµπράγµατα βάρη και προσηµειώσεις επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχε

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ταιρείας είναι οι παρακάτω: 

Η φορολογική χρήση για την Εταιρεία είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύµφωνα µε την παράγραφο
του άρθρου ν εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές µετά την πάροδο της

31/12/2018
559.971

3.462.245
284.600

2.275.627
599.290

7.181.733

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

4.000,00. 

είχε χορηγήσει συνολικά εγγυήσεις µε εγγυητικές επιστολές, ως εξής: 

   

οικονοµικών καταστάσεων η εταιρεία εκτιµά µε σχετική 
βεβαιότητα ότι δεν θα απαιτηθεί η πληρωµή κάποιου ποσού για τις παραπάνω εγγυήσεις. 

Υφίστανται εµπράγµατα βάρη και προσηµειώσεις επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

Η φορολογική χρήση για την Εταιρεία είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύµφωνα µε την παράγραφο 
του άρθρου ν εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, µετά την πάροδο της 

31/12/2018 31/12/2017
559.971 6.303

3.462.245 4.554.971
284.600 368.982

2.275.627 2.361.975
599.290 257.430

7.181.733 7.549.661
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πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης οποιοδήποτε δικαίωµα
του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται
άνω χρήση µε αποτέλεσµα να διαγράψει την σχηµατισθείσα πρόβλεψη
χρήση του 2010 ύψους € 50.000.  
 
Οι χρήσεις 2011 έως και 2013 της εταιρείας έχουν υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Επιπλέον οι χρήσεις
φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την παρ του άρθρου Α του Ν όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4262/2014. Οι ανωτέρω φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν εµπρόθεσµα και η Εταιρεία έλαβ
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη
 
Για τη χρήση 2018 η Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη
δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις 
 
 
7.4.2 Ενδεχόµενες απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχει καµία ενδεχόµενη απαίτηση που να
 
  

 

τους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης οποιοδήποτε δικαίωµα
του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται. Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση έκδοσης φύλλου ελέγχου για την ως

µε αποτέλεσµα να διαγράψει την σχηµατισθείσα πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις για την

Οι χρήσεις έως και της εταιρείας έχουν υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την
παρ του άρθρου του Ν. 2238/1994. Επιπλέον, οι χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017
φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 65Α του Ν όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν Οι ανωτέρω φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν εµπρόθεσµα και η Εταιρεία έλαβ
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη (συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη).

η Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη
δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2018. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές

∆εν υπάρχει καµία ενδεχόµενη απαίτηση που να πληροί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ∆ΠΧΑ

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

τους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης, οποιοδήποτε δικαίωµα 
Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση έκδοσης φύλλου ελέγχου για την ως 

για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις για την 

Οι χρήσεις έως και της εταιρείας έχουν υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την 
και 2017 της εταιρείας έχουν υπαχθεί σε 

φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την παρ του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν Οι ανωτέρω φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν εµπρόθεσµα και η Εταιρεία έλαβε 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη). 

η Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
οποιήθηκε µε το Ν. 4262/2014. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη 
Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ∆ΠΧΑ. 
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7.5 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
 
 

7.5.1 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
 
 
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχουν ως εξής
 

 
Οι πωλήσεις και οι αγορές από και προς τις συνδεόµενες επιχειρήσεις γίνονται µε
στα πλαίσια των εργασιών. 
 
 
7.5.2 Υπόλοιπα απαιτήσεων – υποχρεώσεων από και προς τα συνδεόµενα µέρη
 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων από
συνδεόµενων µε αυτήν µερών, τόσο κατά την η ∆εκεµβρίου
εξής: 
 

 
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών που εµφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί µε εγγυήσεις και η
τακτοποίηση τους γίνονται ταµειακά.  
 
∆εν χρειάστηκε να σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
 
 
7.5.3 ∆άνεια σε συνδεόµενα µέρη 
 
∆εν υπάρχουν δάνεια µεταξύ των συνδεόµενων µερών κατά τις παρουσιαζόµενες περιόδους
 
 
7.5.4 Λοιπές συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών
 
∆εν υφίστανται άλλες συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεόµενα µέρη που να χρήζουν γνωστοποίησης στις παρούσες
επεξηγηµατικές σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
 
 
7.6 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 
 
Στόχος της ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δοµής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της στο µέλλον, να υποστηρίζεται η µελλοντική του ανάπτυξη και να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ
µέρους τόσο των επενδυτών όσο και των πιστωτών τ

Ποσά σε €
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

Ποσά σε €
Υπόλοιπα από εµπορικές συναλλαγές Υποχρεώσεις

Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη, για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις, έχουν ως εξής

Οι πωλήσεις και οι αγορές από και προς τις συνδεόµενες επιχειρήσεις γίνονται µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά

υποχρεώσεων από και προς τα συνδεόµενα µέρη 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή και υποχρεώσεων από εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της
µερών τόσο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 όσο και κατά την 31η ∆εκεµβρίου

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών που εµφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί µε εγγυήσεις και η

∆εν χρειάστηκε να σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

∆εν υπάρχουν δάνεια µεταξύ των συνδεόµενων µερών κατά τις παρουσιαζόµενες περιόδους

και υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών 

∆εν υφίστανται άλλες συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεόµενα µέρη που να χρήζουν γνωστοποίησης στις παρούσες
επεξηγηµατικές σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δοµής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
στο µέλλον, να υποστηρίζεται η µελλοντική του ανάπτυξη και να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ

µέρους τόσο των επενδυτών όσο και των πιστωτών της. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να

Υπόλοιπα από εµπορικές συναλλαγές - Υποχρεώσεις

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχουν ως εξής: 

 

τους όρους που ισχύουν στην αγορά, 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των 
όσο και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, έχουν ως 

 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών που εµφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί µε εγγυήσεις και η 

∆εν χρειάστηκε να σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

∆εν υπάρχουν δάνεια µεταξύ των συνδεόµενων µερών κατά τις παρουσιαζόµενες περιόδους. 

∆εν υφίστανται άλλες συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεόµενα µέρη που να χρήζουν γνωστοποίησης στις παρούσες 

είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δοµής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
στο µέλλον να υποστηρίζεται η µελλοντική του ανάπτυξη και να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ 

ταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να 

31/12/2018 31/12/2017
114.563 151.199

62.000 25.000
176.563 176.199

31/12/2018 31/12/2017
59.804 106.574
53.288 20.402

113.092 126.975
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διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της, εξασφαλίζοντας παράλληλα µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους µέσα από
την βελτιστοποίηση της σχέσης µεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαιά 
καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισµός, µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος
υποχρεώσεων, µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα
συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως εµφανίζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης πλέον του καθαρού δανεισµού
Οι συντελεστές µόχλευσης, κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις είχαν ως εξής
 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήµατα την κεφαλαιακή διάρθρωσ
κόστος του κεφαλαίου και τους συνδεδεµένους µε αυτό κινδύνους για
ακολουθήσει. 
 
Επιπλέον, από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών Κ Ν επιβάλλονται περιορισµοί σε
σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής
� Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση τη
εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφα
µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο
� Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το του µετοχικού κεφαλαίου
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την
της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου
� Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστεί κατώτερο του του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική
Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα η εταιρεία µπορεί να λυθεί ε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 
� Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηµατισµό του Τακτικού αποθεµατικού το
οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανοµής µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου
του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός όταν το
ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλα
� Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά και σε ποσοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών
µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων ε πλειοψηφία τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου Στην
περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού
κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση εντός τετραετίας ε την έκδοση νέων
µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους Τέλος ε πλειοψηφία τουλάχιστον του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων µπορεί να αποφασίζει την η διανοµή µερίσµατος
 
H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση ε τα ίδια
κεφάλαια. 
 
 

Ποσά σε €
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός
Ίδια Κεφάλαια
Καθαρός δανεισµός / Ίδια Κεφάλαια

 

διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της εξασφαλίζοντας παράλληλα µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους µέσα από
την βελτιστοποίηση της σχέσης µεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων. 

κεφάλαιά της µε βάση το συντελεστή µόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας τον
καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισµός µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος, πλέον των υποχρεώσεων π
υποχρεώσεων µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα
συνολικά ίδια κεφάλαια όπως εµφανίζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, πλέον του καθαρού δανεισµού

τελεστές µόχλευσης κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις, είχαν ως εξής: 

υµβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήµατα την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας και λαµβάνει υπ
κόστος του κεφαλαίου και τους συνδεδεµένους µε αυτό κινδύνους για να καθορίσει την µετέπειτα στρατηγική που θα

Επιπλέον από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε
σχέση ε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

Η απόκτηση ιδίων µετοχών ε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους στους
εργαζοµένους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφα
ε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο. 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το του µετοχικού κεφαλαίου

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη
της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική
Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση

Ετησίως αφαιρείται το τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού αποθεµατικού το
ρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου

του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός όταν το
ύψος του φθάσει το του µετοχικού κεφαλαίου. 

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών
µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή αν έτσι αποφασισθεί
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου Στην
περίπτωση αυτή το η διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών
κερδών εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας ε την έκδοση νέων
µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον του

ου µετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την η διανοµή µερίσµατος

Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως ε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση ε τα ίδια

31/12/2018
517.833
585.569

2.337.333
916.470

2.524.266
6.922.314

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της εξασφαλίζοντας παράλληλα µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους, µέσα από 

µε βάση το συντελεστή µόχλευσης ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας τον 
καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως ο συνολικός 

πλέον των υποχρεώσεων προς προµηθευτές και λοιπών 
υποχρεώσεων µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα 
συνολικά ίδια κεφάλαια όπως εµφανίζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, πλέον του καθαρού δανεισµού. 

  

η της Εταιρίας και λαµβάνει υπόψιν το 
να καθορίσει την µετέπειτα στρατηγική που θα 

Επιπλέον από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών Κ Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε 

ν περίπτωση της απόκτησης ε σκοπό την διανοµή τους στους 
εργαζοµένους δεν µπορεί να υπερβαίνει το του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου 
Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστεί κατώτερο του του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική 
Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα η εταιρεία µπορεί να λυθεί ε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 

Ετησίως αφαιρείται το τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηµατισµό του Τακτικού αποθεµατικού, το 
ρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου 

του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το 

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά και σε ποσοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών, 
µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών 

αξία τους είναι υποχρεωτική Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί 
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων ε πλειοψηφία τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην 

επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών 
κερδών εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων 
µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους Τέλος ε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

ου µετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση των µετόχων µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως ε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια 

31/12/2018 31/12/2017
517.833 86.681
585.569 1.303.707

2.337.333 2.404.706
916.470 1.483.358

2.524.266 2.311.736
6.922.314 6.287.340

0,36 0,37
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7.7 Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής
 

 
 

  

Ποσά σε €

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπό µη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Ενεργητικού 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Λοιπές µακροπρόθεσµες Προβλέψεις

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Σύνολο Υποχρεώσεων

Ποσά σε €

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπό µη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Ενεργητικού 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 

∆άνεια και 
απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
για εµπορική εκµετάλλευση 

(παρουσιαζόµενα µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων)

Χρηµ/µικές υποχρεώσεις

στο αποσβεσµένο κόστος

0 0
0 0

1.118 0
577.314 0
29.564 0

2.553.510 0
0 2.668.929

916.470 0
4.077.975 2.668.929

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

31/12/2018

∆άνεια και 
απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
για εµπορική εκµετάλλευση 

(παρουσιαζόµενα µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων)

Χρηµ/µικές υποχρεώσεις

στο αποσβεσµένο κόστος

0 0
0 0

3.442 0
385.399 0
135.063 0

1.976.250 0
0 2.846.618

1.483.358 0
3.983.512 2.846.618

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

31/12/2017

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των 

 

 

Χρηµ µικές υποχρεώσεις 
στο αποσβεσµένο κόστος

Μη χρηµ/κά 
στοιχεία

Σύνολα 

0 4.310.205 4.310.205
0 965.357 965.357
0 0 1.118
0 0 577.314
0 0 29.564
0 0 2.553.510
0 0 2.668.929
0 0 916.470
0 5.275.562 12.022.466

517.833 0 517.833
0 485.209 485.209
0 5.823 5.823
0 94.507 94.507

2.337.333 0 2.337.333
0 330.854 330.854

585.569 0 585.569
743.024 0 743.024

4.183.759 916.393 5.100.152

Χρηµ µικές υποχρεώσεις 
στο αποσβεσµένο κόστος

Μη χρηµ/κά 
στοιχεία

Σύνολα 

0 4.551.401 4.551.401
0 397.277 397.277
0 0 3.442
0 0 385.399
0 0 135.063
0 0 1.976.250
0 0 2.846.618
0 0 1.483.358
0 4.948.678 11.778.808

86.681 0 86.681
0 462.641 462.641
0 94.507 94.507

2.404.706 0 2.404.706
0 538.726 538.726

1.303.707 0 1.303.707
600.500 0 600.500

4.395.594 1.095.874 5.491.468
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8 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
 
Την 21/02/2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ µε αριθµό Πρωτ απόφαση της έκτακτης Γ Σ των µετόχων η οποία
πραγµατοποιήθηκε την 31/12/2018, της εταιρείας µε την οποία αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού
εκατοµµύριο δέκα χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ
κεφαλαίου, θα γίνει µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων µετο
είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών (23,06€) 
λάβουν επιστροφή το ποσό των είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών
εκάστης. 
 

 
 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος

 
         

Γεώργιος Ν. 

Αθανασόπουλος 

Ευστάθιος Ν

Αθανασόπουλος

Α.∆.Τ. ΑΕ 221579/06 Α.∆.Τ ΑΒ

 
Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες
Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 7
 
 
 

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α Ε

Λεωφ. Αµφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 

 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Την καταχωρήθηκε στο ΓΕ ΜΗ (µε αριθµό Πρωτ.: 1497879)  απόφαση της έκτακτης Γ Σ των µετόχων η οποία
πραγµατοποιήθηκε την της εταιρείας µε την οποία αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού
εκατοµµύριο δέκα χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ(1.010.028,00€) µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους Η µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου θα γίνει µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (43.800) µετο

€) ανά µετοχή, δηλαδή οι µέτοχοι της εταιρείας για κάθε µία µετοχή που κατέχουν θ
λάβουν επιστροφή το ποσό των είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών(23,06€). 

εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες (43.800) κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών

Πάτρα, 5η Αυγούστου 2019 
  
  

Ο Αντιπρόεδρος 

του ∆.Σ. 

Ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής 

  
                  

Ευστάθιος Ν. 

Αθανασόπουλος 
Νικόλαος ∆. Αρβανίτης 

Α ∆.Τ. ΑΒ 626439/06 Α.∆.Τ. ΑΒ 516793/06 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, στις σελίδες 23 έως 67, είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση
7 Αυγούστου 2019. 

 

Παλαιό Φάληρο
Ο Νόµιµος Ελεγκτής

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Ε. 

Παλαιό Φάληρο Γιώργος Τσουκαλάς

Α.Μ. ΕΛΤΕ

 

Σηµειώσεις επί των 
ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσων 

Την καταχωρήθηκε στο ΓΕ ΜΗ µε αριθµό Πρωτ απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την της εταιρείας µε την οποία αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα 

µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Η µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου θα γίνει µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (43.800) µετοχών της εταιρείας κατά 

ανά µετοχή δηλαδή οι µέτοχοι της εταιρείας για κάθε µία (1) µετοχή που κατέχουν, θα 

εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (372.300,00€) 
και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (8,50€) 

 
 

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

 
         

Ανδρέας Π.  

Καρβέλης 

Α.∆.Τ. Ρ 254239/93 
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 99612 Α΄ τάξης 

είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση 

Παλαιό Φάληρο, 07 Αυγούστου 2019 
Ο Νόµιµος Ελεγκτής 

 
 
 

Γιώργος Τσουκαλάς 
Α Μ. ΕΛΤΕ.: 1845 


