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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 του Συμβουλίου των 

Διαχειριστών της εταιρείας EXPRESS LINK ΕΠΕ 

 

 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας «EXRPESS LINK ΕΠΕ», 

για την χρήση 2017, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς και  οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην ερχόμενη 

χρήση και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με 

αυτόν προσώπων. 

 

Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

- Ο κύκλος εργασιών το 2017 διαμορφώθηκε στα 265.257,58 ευρώ, έναντι 259.838,26 το 2016. 

- Τα μικτά αποτελέσματα το 2017 παρουσίασαν ζημιές ύψους 953,11 ευρώ έναντι κερδών ύψους 21.906,55 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης.  

- Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.755,51 ευρώ το 2017 έναντι 1.920,61 ευρώ την 

προηγούμενη περίοδο. 

- Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 3.356,64 ευρώ το 2017 έναντι κερδών ύψους 17.947,73 ευρώ το 

2016. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 
  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2017 2016

Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 321,28% 406,63%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 3,87% 2,12%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 27,25% 22,47%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2017 2016

Γενική Ρευστότητα 441,89% 494,90%

Ταμειακή Ρευστότητα 115,37% 135,29%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 2016

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 11,032 9,568

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 1,359 1,402

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ. Υποχρεώσεων 4,336 4,900

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων 1,182 1,101

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 2016

Περιθώριο Μικτού Κέρδους -0,36% 8,43%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους -4,32% 6,52%

EBITDA 784 22.615



Ετήσια Έκθεση του  
Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 
Σελίδα | 4 

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

 

Με την από 21/07/2017 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με την υπ’αρίθμ 1137586/04-08-2017 

ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. Πειραιώς, ο κ. Βασίλειος Καρακουλάκης αποχώρησε από τη διαχείριση της εταιρείας. Διαχειριστές 

παραμένουν οι κ. Αχιλλέας Μάμαλης και Αθανάσιος Σαριγκούλης. 

 

 

β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 

έκθεσης. 

 

 

ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση του πελατολογίου της προκειμένου να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα ο στόλος της 

ώστε να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους της. Επίσης η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθειά της για βελτίωση και 

εκσυγχρονισμό των οχημάτων της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, φροντίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες.  

 

ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Η αύξηση του κόστους των καυσίμων και ο έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο με αποτέλεσμα την συρίκνωση του 

περιθωρίου κέρδους αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία κατά την επόμενη 

χρήση. 

 

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών 

Η εταιρεία συνεργάζεται μέχρι και την κλειόμενη χρήση μόνο με εταιρείες του ομίλου. Συνεπώς, δεν αντιμετωπίζει ουσιώδη 

κίνδυνο όσων αφορά πιστώσεις. Ο μοναδικός ίσως κίνδυνος για την εταιρεία είναι η εξάρτησή της από την μητρική εταιρεία 

του Ομίλου. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια και η κάλυψη των αναγκών της γίνεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια. Η 

κερδοφορία του παρελθόντος και η πολύ μικρή έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο πελατών σε συνδυασμό με ορθή χρήση 

των κεφαλαίων της από τη διοίκηση, παρά τα άσχημα αποτελέσματα του 2016, αφήνει ελάχιστους κινδύνους ρευστότητας. 

 

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού 

Όπως προαναφέρθηκε ο δανεισμός της επιχείρησης κατά τη χρήση του 2017 ήταν μηδενικός. 

 

Προσωπικό 

Η εταιρεία απασχολεί δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρείας αποτελούν τον 

σημαντικότερο παράγοντα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η εταιρεία φροντίζει την συνεχή συντήρηση των αυτοκινήτων 

της, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε κακή χρήση του των αυτοκινήτων της η οποία μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 

αυξημένων εκπομπών ρύπων. Επιπλέον διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των οχημάτων της, ώστε να μπορεί να 

παρακολουθεί σε συνεχή βάση την ορθή και αποδοτική λειτουργία τους και χρήση του από τους οδηγούς της. 

 

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών 

 

Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αφορούν κυρίως παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ της εταιρείας και των 
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εταιρειών του Ομίλου FDL που ανήκει η εταιρεία, αλλά και συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και Διαχειριστές. Οι 

συνολικές λήψεις των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις άλλες εταιρείες του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2017 σε 6 χιλ. 

ευρώ ενώ αντίστοιχα οι παροχές της εταιρείας προς τις άλλες εταιρείες του Ομίλου ανήλθαν σε 265,28 χιλ. ευρώ. Κατά τη 

χρήση αυτή δεν δόθηκαν αμοιβές σε διαχειριστές της. 

 

 

Διάρθρωση εταιρικού κεφαλαίου 

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1000 εταιρικά μερίδια αξίας € 20 το κάθε ένα.  

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

 

Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Επίδικες υποθέσεις 

 

Δεν 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. 

 

 

 

 

Απόσπασμα από το Βιβλίο Εκθέσεων Διαχείρισης 

Μαγούλα Αττικής , 31/8/2018 

Ο Διαχειριστής 

 

 

 

 

 

 

Σαριγκούλης Αθανάσιος



 

Έκθεση Ανεξάρτητου  
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
 

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 64 - ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr 
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας EXPRESSLINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EXPRESSLINK 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 
από την εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος (ή αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων), μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της EXPRESSLINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (και σύμφωνα με το, 
κατά περίπτωση, ισχύων νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.) 
 
 
Βάση Γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές 
μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
 
Ευθύνες της Διοίκησης και των Υπευθύνων για τη Διακυβέρνηση επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 
να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
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χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 
 
 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές χρηματοοικονομικές 
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 τη διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  
 

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

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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 εταιρικών χρηματοοικονομικών 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 εταιρικών χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  
 

 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός της Εταιρίας για την έκφραση γνώμης επί 
των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη 
και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας 
γνώμη. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
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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 
 
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), 
σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43

α
 και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 

με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία EXPRESSLINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην “Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου”. 
 
 

 Παλαιό Φάληρο, 01/09/2018 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.  

Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 65, Παλαιό 
Φάληρο 

Νιάρχος Βασίλειος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521 
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EXPRESS LINK 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 

σύμφωνα με τα  
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο των 
διαχειριστών της Εταιρείας EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ την 
31η Αυγούστου 2018.  

 
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λεωφόρος Γεννηματά 99, Μαγούλα Αττικής Τ.Κ. 190 18 

ΑΡ.Μ. Ε.Π.Ε.: 437663 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123575407000 

 
  

Μαγούλα, 31η Αυγούστου 2018 
 
 
 
 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
Ο Υπεύθυνος οικονομικών 

& Λογιστηρίου 
   

Μάμαλης Αχιλλέας 
ΑΔΤ  Χ 679674 

Σαριγκούλης Αθανάσιος 
ΑΔΤ  Ξ 084023 

Κυριαζής Χρήστος 

Αρ. Αδ. 0027779– Α τάξης 
ΑΦΜ 055950985 

 

    



 

Ετήσιες Εταιρικές  
Χρηματοοικονομικές  

Καταστάσεις 
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Γ.I Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2017 31/12/2016

Κύκλος εργασιών 5.1 265.257,58 259.838,26

Κόστος πωλήσεων 5.2 (266.210,69) (237.931,71)

Μικτό κέρδος (953,11) 21.906,55

Λοιπά έσοδα 5.3 378,82 0,00

Έξοδα διοίκησης 5.2 (1.755,51) (1.920,61)

Λοιπά έξοδα 5.3 0,00 (560,43)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(2.329,80) 19.425,51

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.4 (1.342,00) (1.751,00)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.4 315,26 273,22

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (3.356,54) 17.947,73

Φόροι εισοδήματος 5.5 (8.095,94) (1.012,16)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) (11.452,48) 16.935,57

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από 

φόρους
(11.452,48) 16.935,57

Κέρδη / (ζημιές) ανά εταιρικό μερίδιο

Βασικά (€ / εταιρικό μερίδιο) 6.1 (11,45) 16,94



 

Ετήσιες Εταιρικές  
Χρηματοοικονομικές  

Καταστάσεις 

 

 
Σελίδα | 11 

Γ.II Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.6 24.044,10 27.157,65

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.7 0,00 4.396,38

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 24.044,10 31.554,03

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.8 195.250,71 185.331,32

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος - 47,29 40,98

Λοιπές απαιτήσεις 5.9 4.464,31 5.317,71

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 70.579,33 71.743,73

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 270.341,64 262.433,74

Σύνολο ενεργητικού 294.385,74 293.987,77

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Εταιρικό κεφάλαιο 5.11 20.000,00 20.000,00

Αποθεματικά κεφάλαια 5.12 6.700,00 6.700,00

Αποτελέσματα εις νέο 5.13 197.807,22 209.259,70

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 224.507,22 235.959,70

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 224.507,22 235.959,70

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.7 3.699,56 0,00

Προβλέψεις 5.14 5.000,00 5.000,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 8.699,56 5.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.15 55.399,74 49.528,07

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.16 5.779,22 3.500,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 61.178,96 53.028,07

Σύνολο υποχρεώσεων 69.878,52 58.028,07

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 294.385,74 293.987,77



 

Ετήσιες Εταιρικές 
Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις 
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Γ.III Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε € '
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά 

κεφάλαια

Αποτελέσματα 

εις νέο

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2015 20.000,00 6.700,00 192.324,13 219.024,13

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 30/12/2015 20.000,00 6.700,00 192.324,13 219.024,13

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2016 0,00 0,00 16.935,57 16.935,57

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2016 0,00 0,00 16.935,57 16.935,57

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0,00 0,00 16.935,57 16.935,57

Υπόλοιπο την 31/12/2016 20.000,00 6.700,00 209.259,70 235.959,70

Ποσά σε € '
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά 

κεφάλαια

Αποτελέσματα 

εις νέο

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2015 20.000,00 6.700,00 209.259,70 235.959,70

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 30/12/2015 20.000,00 6.700,00 209.259,70 235.959,70

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2017 0,00 0,00  (11.452,48)  (11.452,48)

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2017 0,00 0,00  (11.452,48)  (11.452,48)

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0,00 0,00  (11.452,48)  (11.452,48)

Υπόλοιπο την 31/12/2017 20.000,00 6.700,00 197.807,22 224.507,22



 

Ετήσιες Εταιρικές 
Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις 
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Γ.V Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων  (3.356,54) 17.947,73

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 3.113,55 3.189,90

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (315,26)  (273,22)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.342,00 1.751,00

Σύνολο προσαρμογών στο αποτέλεσμα 783,75 22.615,41

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (9.919,39)  (26.150,18)

(Αύξηση) / μείωση προκαταβολών και λοιπών βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων
847,09  (10.414,13)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 9.750,89 5.750,00

Σύνολο 678,59  (30.814,31)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.462,34  (8.198,90)

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  (1.342,00)  (1.751,00)

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (1.600,00)  (1.600,00)

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
 (1.479,66)  (11.549,90)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 315,26 273,22

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 315,26 273,22

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (1.164,40)  (11.276,68)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 71.743,73 83.020,41

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 70.579,33 71.743,73



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
Η Εταιρεία «EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η 
«Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο «EXPRESS LINK ΜΟΝ. ΕΠΕ» αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 
123575407000, ιδρύθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία της το έτος 2005. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη παρέχονται στη σημείωση 6.7. 
 
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Αρμόδια εποπτική αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 123575407000 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 999252105 - Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λεωφόρος Γεννηματά 99 (Δερβανοχωρίων), Μαγούλα Αττικής Τ.Κ. 190 18 

Σύνθεση Διαχειριστών: 

(Με βάση την από 21 Ιουλίου 2017 τροποποίηση 
του καταστατικού της εταιρείας) 

Διαχειριστής: Η μοναδική εταίρος «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ», δια των νομίμων εκπροσώπων της που είναι οι: 
Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου 
Αθανάσιος Σαριγκούλης του Σταύρου 

Ελεγκτική εταιρεία: MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί  

Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία 

Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα 

 
 
1.1 Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού ως έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Μαγούλας Αττικής.  
 
Επιπλέον με βάση το άρθρο 4 του καταστατικού η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε ως εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την 
ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού αυτού στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
της εφημερίδας της κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.  
 
 
1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

 
Η διενέργεια εθνικών και νομαρχιακών εμπορευματικών μεταφορών επί κομίστρω πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει 
κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως 
που θα αποκτηθούν εκ των κεφαλαίων της Εταιρείας, διά ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων ρυμουλκούμενων οχημάτων, 
ψυγείων, ρυμουλκούμενων ή μη ρυμουλκούμενων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου αυτοκινήτου οχήματος 
που ανήκει στους εταίρους ή στην ίδια την εταιρεία και κυκλοφορεί κατά νομό.  
Η  εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της δύναται να εκμεταλλεύεται και αυτοκίνητα τα οποία θα έχει μισθώσει. Επίσης στα 
πλαίσια του σκοπού της η εταιρεία δύναται να αναλάβει και να εκτελέσει υπηρεσίες μεταφορικού γραφείου. Ρητώς εξαιρείται 
από τον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας η διενέργεια μεταφοράς και διανομής ταχυδρομικών αντικειμένων. 
 
 
Την 30/7/2009 η Εταιρεία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% από την εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, αντί συνολικής αξίας 280.208,00 ευρώ. Ως εκ 
τούτου η Εταιρεία πλέον αποτελεί μέρος του Ομίλου ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. η δομή του οποίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
  



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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Εταιρεία Έδρα Σχέση % συμμετοχής 

Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης       

        

Velos Trans AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Transport Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Express Link AE Μαγούλα Αττικής Θυγατρική 100% 

Dot Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 72% 

Foodlink (Cyprus) Ltd Κύπρος Θυγατρική 100% 

Foodlink Bulgaria Ltd Βουλγαρία Θυγατρική 75% 

Foodlink Albania' SHPK Αλβανία Θυγατρική 51% 

FDL Group B.V. Ολλανδία Θυγατρική 100% 

Cityfast Couriers ΕΠΕ Νέα Σμύρνη Αττικής Θυγατρική 75% 

 
 
2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
2.1 Βάση κατάρτισης 

 
Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («IASB»), 
καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών («IFRIC») της IASB, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»).  
 
 
2.2 Δρώσα οικονομική μονάδα (Going concern) 

 
Η Διοίκηση 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 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 και σε κάθε περίπτωση για 
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από την συνέλευση των διαχειριστών την 31 Αυγούστου 2018. 
 
 
2.4 Καλυπτόμενη περίοδος 

 
Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της EXPRESS LINK 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2016. 
 
 
2.5 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας, δηλαδή 
το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία. 
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 

 
 

 
Σελίδα | 16 

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

 
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 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση 
εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ωστόσο, δεν έχουν σημαντική 
επίδραση ή δεν είχαν εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές 
στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές 
οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που 
προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες 
ζημιές»  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»:  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει 
εφαρμογή σε συμμετοχή σε οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για 
παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 
 
2.6.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι υποχρεωτικά για την 

τρέχουσα χρήση 

 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή 
μεταγενέστερα. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για 
«αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η 
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο, εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 
 
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης»  

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 
compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»  

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



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η 
ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - 
δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις 
μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει 
να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»  

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, 
επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και 
τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι 
οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 
συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με 
τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το νέο Πρότυπο, 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την 
αξία των μετοχών»  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον 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 ΔΠΧΑ 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 
την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Το νέο Πρότυπο, το οποίο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία, 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια»  

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 
είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος του  
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις 
υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται 
με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους 
εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα 
που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Το νέο Πρότυπο, το οποίο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.  
 
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες»  

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) 
μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση 
του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιλάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω 
ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Το νέο Πρότυπο, το οποίο δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.  
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες».  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία 
συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Το νέο 
Πρότυπο, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα»  

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση 
συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Το νέο 
Πρότυπο, το οποίο δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 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 συντελεστές. Η εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

H τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν 
λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει 
εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης 
για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.  
 
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

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 τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.  
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού 
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού 
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  
 
ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές 
μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 
 
ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως 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.  
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3 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

 
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία για την σύνταξη των οικονομικών του 
καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 
 
 
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 δραστηριοποιούνται, το 
οποίο αποτελεί και το λειτουργικό τους νόμισμα. Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο 
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.. 
 
(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, 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 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 συναλλαγματικές 
διαφορές). 
 
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 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 

 
Το κόστος ενός ενσώματου παγίου αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού εάν και μόνο εάν: 

 πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το πάγιο στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, 
και  

 το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Ένα πάγιο στοιχείο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ως στοιχείο του ενεργητικού, πρέπει αρχικά να 
αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως του.  
 
Στο κόστος κτήσεως ενός παγίου στοιχείου συμπεριλαμβάνεται: 

 η τιμή αγοράς του στην οποία προστίθενται οι δασμοί εισαγωγής, οι μη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, καθώς και οι 
παρεχόμενες εμπορικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών 

 τα άμεσα επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να περιέλθει το πάγιο στοιχείο στην 
τοποθεσία και σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται από 
την Διοίκηση.  

 
Στην περίπτωση ιδιοκατασκευής ενός παγίου, το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τα κόστη των αναλωθέντων υλικών, της άμεσης 
εργασίας και ενός εύλογου ποσού γενικών βιομηχανικών εξόδων.  
 
Οι πρόσθετες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται είτε στο αρχικό ποσό καταχώρησης του παγίου στοιχείου, είτε απεικονίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο στοιχείο στην περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι από το συγκεκριμένο πάγιο θα προκύψουν για 
την οικονομική οντότητα μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες και το κόστος του μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η αναπόσβεστη 
αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται διαγράφεται. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται ως έξοδο 
κατά τη χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται.  
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο ιστορικό κόστος κτήσεως μειωμένο 
κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων, καθώς και των συσσωρευμένων ζημιών λόγω μείωσης της αξίας τους.  
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Για όλες τις ενσώματες ακινητοποιήσεις εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη 
διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των σημαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι ως 
ακολούθως: 
 

Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 12 έτη 
 

 
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. Για τα ενσώματα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί 
υπολειμματικές αξίες. 
 
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 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 πωλήσεώς 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 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.  
 
Κάθε στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων και κάθε σημαντικό μέρος αυτών που αρχικά αναγνωρίστηκε, 
αποαναγνωρίζεται κατά την πώλησή του, ή όταν κανένα μελλοντικό οικονομικό όφελος δεν προκύπτει από τη χρήση του ή την 
πώλησή του. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου στοιχείου, προσδιορίζεται από τη διαφορά που 
προκύπτει μεταξύ του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας, όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία, και συμπεριλαμβάνεται 
στα κέρδη ή στις ζημίες της περιόδου κατά τη χρονική στιγμή που το πάγιο στοιχείο αποαναγνωρίζεται. 
 
 
3.3 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 
(α) Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι 
ασώματες ακινητοποιήσεις λογιστικοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.  
 
Εσωτερικά δημιουργημένα ασώματα πάγια, εκτός των κεφαλαιοποιημένων δαπανών ανάπτυξης, δεν κεφαλαιοποιούνται και οι 
δαπάνες εμφανίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου/χρήσης, όπου αυτές πραγματοποιούνται. 
 
Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι είτε περιορισμένη είτε απεριόριστη, ανάλογα με την φύση 
τους. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και η 
απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση και αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης. Η ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης αναθεωρούνται τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Εάν η προσδοκώμενη 
ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο 
άυλο περιουσιακό στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση για 
τυχόν απομείωση της αξίας τους και για να καθορισθεί κατά πόσο υποστηρίζεται η εκτίμηση της διοίκησης για την αόριστη 
ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αυτών. Εάν υπάρξει μεταβολή της ωφέλιμης ζωής από αόριστη σε 
περιορισμένη, τότε η μεταβολή αυτή αντιμετωπίζεται λογιστικά σαν μια μεταβολή σε μια λογιστική εκτίμηση με βάση το ΔΛΠ 8. 
 
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από τη διαγραφή λόγω εκποίησης μιας ασώματης ακινητοποίησης, υπολογίζονται ως η 
διαφορά μεταξύ των καθαρών εσόδων από την εκποίηση και της τρέχουσας αξίας του παγίου, και καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 

 
 

 
Σελίδα | 21 

Τα μηχανογραφικά λογισμικά προγράμματα και οι άδειες κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για 
την απόκτηση και την ανάπτυξη των συγκεκριμένων λογισμικών, όταν αυτά αναμένεται να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη 
πέραν της μιας οικονομικής χρήσης. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται 
στα έξοδα της περιόδου/χρήσης στην οποία αυτές πραγματοποιούνται. 
 
Η εταιρεία δεν έχει καταχωρημένα στο μητρώο της άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
 
 
3.4 Μισθώσεις 

 
(α) Όταν η εταιρεία είναι ο μισθωτής 

 
Οι μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή 
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω 
μισθώσεων (καθαρά από τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με 
σταθερό ρυθμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλες τις ωφέλειες και όλους 
τους κινδύνους των μισθωμένων ενσώματων ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 
χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της 
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται 
από την έναρξη της εκμίσθωσης. Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο που μειώνει την υποχρέωση και στο 
τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη την διάρκεια της 
υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό 
χωρίς να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης που αναφέρεται στο 
επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκμίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό 
ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με 
σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης διάρκειας ζωής 
των παγίων ή των όρων της εκμίσθωσης. 
 
Οι μισθώσεις ταξινομούνται σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές κατά την ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης. 
 
(β) Όταν η εταιρεία είναι ο εκμισθωτής 

 
Μισθώσεις στις οποίες μια εταιρεία του Ομίλου δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 
μισθωμένου στοιχείου, χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις, Τα αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και 
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση με τα μισθώματα. 
 
Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο την περίοδο κατά την οποία αποκτώνται. 
 
 
3.5 Εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα προερχόμενα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Εάν η 
είσπραξη των υπολοίπων αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους (ή και περισσότερο εάν αποτελεί το γεγονός 
αυτό μέρος του κανονικού λειτουργικού κύκλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας), τότε οι απαιτήσεις ταξινομούνται ως 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 
ποσά που οφείλονται με βάση τους αρχικούς συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων 
με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 
3.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 
όψεως, τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές 
υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην Κατάσταση οικονομικής θέσης. 
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3.7 Εταιρικό κεφάλαιο 

 
(α) Τα εταιρικά μερίδια εμφανίζονται στο εταιρικό κεφάλαιο στα ίδια κεφάλαια. Το εταιρικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των 
εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τυχόν τίμημα που καταβάλλεται πλέον της 
ονομαστικής αξίας ανά εταιρικό μερίδιο καταχωρείται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο» 
στα ίδια κεφάλαια. 
 
(β) Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια 
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους. 
 
(γ) Όταν η Εταιρεία αγοράσει μέρος του εταιρικού κεφαλαίου της, το ποσό που καταβλήθηκε συμπεριλαμβανόμενης 
οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από φόρους, εμφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, μέχρι ακυρώσεως των μεριδίων. Όταν 
τα εταιρικά μερίδια στη συνέχεια πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής, καθαρή από 
οποιαδήποτε άμεση επιπρόσθετη δαπάνη και σχετική επίδραση του φόρου εισοδήματος, καταχωρείται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 
3.8 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρές από τα άμεσα έξοδα σύναψης τους 
(τραπεζικά έξοδα και προμήθειες). Στις περιόδους που ακολουθούν, οι δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται στο 
αναπόσβεστο ποσό με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει μεταξύ των 
εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά 
τη διάρκεια του δανεισμού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εκτός από τις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει το ανεπιφύλακτο 
δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
 
3.9 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που συνδέεται άμεσα με στοιχεία των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή των ιδίων 
κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ιδία κεφάλαια, 
αντίστοιχα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων στις χώρες που η Εταιρεία δραστηριοποιείται και παράγει φορολογητέο εισόδημα. Η διοίκηση 
αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται 
σε ερμηνείες και δημιουργεί προβλέψεις, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές 
αρχές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τη μέθοδο ισολογισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός 
από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα 
κέρδη και ζημίες, δεν καταχωρείται. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, τις μεταφερόμενες, 
αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται μέχρις το σημείο στο οποίο είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά κέρδη που θα είναι 
διαθέσιμα, κατά των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων, αχρησιμοποίητων, φορολογικών 
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται από επενδύσεις σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν η εταιρεία είναι σε θέση να ελέγξει την αντιστροφή των 
προσωρινών διαφορών και αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προσεχές μέλλον. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών (και νόμων) που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίοι αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο 
ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο 
φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα να 



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 

 
 

 
Σελίδα | 23 

συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης, μπορούν να 
συμψηφιστούν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που 
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε αφορά την ίδια φορολογητέα οντότητα, είτε διαφορετικές φορολογητέες 
οντότητες στις οποίες υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπά τους. 
 
 
3.10 Παροχές σε εργαζομένους 

 
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι πληρωμές καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία 
και τους κανονισμούς των ταμείων. Η Εταιρεία δεν έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών.  
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

 
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει σε πρόγραμμα καθορισμένων 
εισφορών. Τυπικά, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν ένα ποσό παροχών που ο εργαζόμενος θα λάβει με 
την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώμενο από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζημίωση. 
 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, μειωμένη κατά την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία 
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή 
προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται 
στο ίδιο νόμισμα με τις πληρωμές των εισφορών και έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
 
Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στη κατάσταση 
αποτελεσμάτων στις συνταξιοδοτικές παροχές, εκτός αν έχει ήδη συμπεριληφθεί στο κόστος κάποιου περιουσιακού στοιχείου 
και προκύπτει από την απασχόληση των εργαζόμενων την τρέχουσα περίοδο, λοιπές παροχές, περικοπές και διακανονισμούς, 
αυξάνοντας την σχετική υποχρέωση. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/ έσοδα υπολογίζονται εφαρμόζοντας το επιτόκιο 
προεξόφλησης στο καθαρό υπόλοιπο της υποχρέωσης προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των 
στοιχείων ενεργητικού. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογιστικές 
παραδοχές, χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. 
 
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

 
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η Εταιρεία καταβάλλει καθορισμένες 
εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική βάση. Η επιχείρηση δεν θα έχει 
καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή 
περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές στους εργαζομένους, για παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή 
προηγούμενων χρήσεων. Οι προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στον βαθμό που είναι δυνατή 
μία επιστροφή χρημάτων ή μία μείωση σε μελλοντικές πληρωμές. 
 
 
3.11 Προβλέψεις 

 
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 τεκμαιρόμενης 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 
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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 μικρή. 
 
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η 
υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 
 
 
3.12 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά 
ποσά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου 
ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύουν τα ποσά που είναι απαιτητά από την πώληση των αγαθών και παροχή υπηρεσιών, 
καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές και τις εκπτώσεις. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την 
κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από μέρους του) και η 
είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη. Σε περιπτώσεις επιστροφής αγαθών, οι επιστροφές καταχωρούνται σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. Σε περιπτώσεις εκπτώσεων επί τιμολογίου ή εκπτώσεων τζίρου τα ποσά 
εμφανίζονται μειωτικά των εσόδων. 
 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την οποία οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσής των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολό τους. 
 
Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου. 
 
Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. 
 
 
3.13 Διανομή μερισμάτων 

 
Τα μερίσματα προς τους εταίρους της Εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση την περίοδο 
εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την Συνέλευση των εταίρων. 
 
 
3.14 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
(α) Ταξινόμηση 

 
Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις παρακάτω κατηγορίες:  

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  
- στα δάνεια και στις απαιτήσεις και  
- στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

 
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Η διοίκηση καθορίζει την ταξινόμηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισή τους. 
 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι στοιχεία που 
αποκτώνται για εμπορικούς σκοπούς. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία εφόσον 
αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώλησή του σε βραχύ χρονικό διάστημα. Επίσης, τα παράγωγα προϊόντα κατατάσσονται ως 
προϊόντα που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Τα περιουσιακά στοιχεία 
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον αναμένεται να πουληθούν εντός 12 
μηνών, διαφορετικά ταξινομούνται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
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 Δάνεια και Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε μια ενεργή αγορά και συμπεριλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός εάν ωριμάζουν σε περισσότερο από 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Τότε 
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είτε έχουν ταξινομηθεί σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν εντάσσονται σε καμία άλλη κατηγορία. 
Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν ωριμάζουν σε λιγότερο από 12 
μήνες ή η Διοίκηση σκοπεύει να τα πουλήσει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
(β) Αναγνώριση και μέτρηση 

 
Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται την ημερομηνία της συναλλαγής, την 
ημερομηνία δηλαδή στην οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους προσαυξημένη με τα κόστη συναλλαγών. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, ενώ τα κόστη 
συναλλαγών εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν 
τα δικαιώματα προσόδου των ταμειακών ροών από την επένδυση λήγουν ή έχουν μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει μεταφέρει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κατοχής τους. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται 
ακολούθως στην εύλογη αξία. Δάνεια και απαιτήσεις επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων την περίοδο που 
πραγματοποιούνται. 
 
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των νομισματικών και μη νομισματικών διαθεσίμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα. Όταν τα διαθέσιμα προς πώληση, πουληθούν ή απομειωθούν, οι σωρευτικές μεταβολές της εύλογης 
αξίας που καταχωρήθηκαν στα ιδία κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Τα μερίσματα από διαθέσιμους προς πώληση συμμετοχικούς τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εφόσον 
το δικαίωμα της Εταιρείας να λάβει το μέρισμα κατοχυρωθεί. 
 
 
3.15 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα αναγνωρισμένα ποσά και παράλληλα 
υπάρχει η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί η απαίτηση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα 
διακανονισμός ως προς την υποχρέωση. Το έννομο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να 
ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 
 
 
3.16 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, έχει απομειωθεί. Ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, είναι απομειωμένο και οι ζημίες απομείωσης έχουν 
πραγματοποιηθεί, αν και μόνο αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για απομείωση ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων 
γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και το γεγονός 
αυτό (ή τα γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, ή της 
ομάδας αυτών των στοιχείων, και η επίδραση μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν ότι οι οφειλέτες, ή μια ομάδα οφειλετών, αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική 
δυσχέρεια, αδυναμία πληρωμής τόκων ή κεφαλαίου, πιθανότητα να περιέλθουν σε καθεστώς πτώχευσης ή άλλης 
χρηματοδοτικής αναδιοργάνωσης και όπου υπάρχουν ευδιάκριτα δεδομένα, που υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια μετρήσιμη 



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 

 
 

 
Σελίδα | 26 

μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές. 
Για τα δάνεια και τις απαιτήσεις, το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών πιστωτικών 
ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με ένα 
γεγονός μετά την αρχική αναγνώριση της απομείωσης (όπως είναι η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η 
αντιστροφή της προηγούμενης αναγνωρισθείσας ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
 
(β) Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος κάθε περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 
ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, έχει απομειωθεί. 
 
Στην περίπτωση συμμετοχικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, μία σημαντική ή παρατεταμένη μείωση 
στην εύλογη αξία της επένδυσης κάτω από το κόστος αποτελεί ένδειξη ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομειωθεί. Εάν 
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις η συσσωρευμένη ζημία - υπολογισμένη ως τη διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της 
παρούσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν 
προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα - μεταφέρεται από τα ιδία κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Οι 
ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται στην εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται 
μέσω της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων.  
Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός ομολόγου διαθέσιμου προς πώληση αυξάνεται και η αύξηση αυτή μπορεί 
αντικειμενικά να συσχετιστεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την καταχώρηση της ζημίας απομείωσης στα αποτελέσματα, η 
ζημία απομείωσης αντιστρέφεται μέσω της εταιρικής κατάστασης αποτελεσμάτων.  
 
 
3.17 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 
το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαγράφεται όταν: 

 Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών έχουν εκπνεύσει. 

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει 
αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την 
μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. 

 Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και 
παράλληλα είτε: (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. 

 
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά 
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε 
το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο 
αυτό. Αναγνωρίζεται, επίσης, μια αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη 
αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να 
καταβάλει. 
 
 
β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού παύει να αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση απαλλάσσεται, ακυρώνεται ή 
έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου δανειστή με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι μιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί, η ανταλλαγή 
αυτή ή η τροποποίηση λαμβάνεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώρισης μιας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά 
στις αντίστοιχες τρέχουσες αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3.18 Κόστος δανεισμού 

 
Τα κόστη δανεισμού αποτελούνται από τους τόκους και άλλες δαπάνες που μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί σε σχέση 
με το δανεισμό κεφαλαίων. 
 
Τα γενικά κόστη δανεισμού, καθώς και τα κόστη δανεισμού που έχουν αναληφθεί ειδικά για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 
ενός περιουσιακού στοιχείου, που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου, μέχρις 
ότου το στοιχείο να είναι ουσιαστικά έτοιμο για χρήση ή για πώληση. Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι 
ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο απαιτείται εκτεταμένη χρονική περίοδος, προκειμένου να είναι έτοιμο προς 
χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την πώληση.  
 
Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή τους.  
 
 
3.19 Εμπορικές υποχρεώσεις 

 
Εμπορικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από προμηθευτές κατά τις 
συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον 
η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου έτους (ή και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον 
κανονικό λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης). Εφόσον όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιμώνται στην αποσβεσμένη 
αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
3.20 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη 
 
 
3.21 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

 
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. 
 
 
3.22 Έκτακτα κονδύλια 

 
Τα έκτακτα κονδύλια παρουσιάζονται διακριτά στις οικονομικές καταστάσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να δοθεί επιπλέον 
πληροφόρηση για την οικονομική επίδοση της Εταιρείας. Πρόκειται για σημαντικά στοιχεία εσόδων ή εξόδων που εμφανίζονται 
διακριτά λόγω της σπουδαιότητας της φύσης τους ή του μεγέθους τους. Παραδείγματα τέτοιων εκτάκτων κονδυλίων 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα κέρδη ή οι ζημίες από την πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, τα έξοδα 
αναδιοργάνωσης και άλλα ασυνήθιστα κέρδη ή ζημίες.  
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4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς την 
Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή 
βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις από 4.1 έως 4.5 που 
παρατίθενται κατωτέρω. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι 
εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ 
ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που 
ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της 
επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 
 
 
4.1 Φόρος εισοδήματος 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν θα επιβληθούν 
επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικά αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 
επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
 
4.2 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 Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής 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. 
 
 
4.3 Ωφέλιμες ζωές αποσβέσιμων παγίων 

 
Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες 
πληροφορίες παρατίθενται στις σημειώσεις 3.2 και 3.3 ανωτέρω. 
 
 
4.4 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν 
ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά 
επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάσει παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, 
αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της 
για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 
 
 
4.5 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση 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. 
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5 Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων 

 
 
5.1 Κύκλος εργασιών 

 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
 
5.2 Έξοδα ανά κατηγορία 

 
Στα έξοδα των λειτουργιών της εταιρικής κατάστασης συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται: 
 

 
 

 
 
  

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών μεταφορών 265.257,58 259.838,26

Σύνολο 265.257,58 259.838,26

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων

Έξοδα 

διοίκησης
Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης 187.586,00 1.309,00 188.895,00

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 4.483,61 0,00 4.483,61

Μισθώματα ακινήτων 2.486,40 0,00 2.486,40

Επισκευές και συντηρήσεις 18.227,50 0,00 18.227,50

Φόροι - Τέλη 2.350,00 0,00 2.350,00

Έξοδα μεταφορών 44.202,41 0,00 44.202,41

Συνδρομές 0,00 264,51 264,51

Υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 182,00 182,00

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 3.113,55 0,00 3.113,55

Ασφάλιστρα 3.761,22 0,00 3.761,22

Σύνολο 266.210,69 1.755,51 267.966,20

31/12/2017

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων

Έξοδα 

διοίκησης
Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης 171.269,95 1.086,10 172.356,05

Μισθώματα ακινήτων 2.486,40 0,00 2.486,40

Επισκευές και συντηρήσεις 12.950,96 0,00 12.950,96

Φόροι - Τέλη 2.350,00 0,00 2.350,00

Έξοδα μεταφορών 40.063,41 0,00 40.063,41

Συνδρομές 0,00 234,51 234,51

Υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 600,00 600,00

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 3.189,90 0,00 3.189,90

Ασφάλιστρα 5.621,09 0,00 5.621,09

Σύνολο 237.931,71 1.920,61 239.852,32

31/12/2016
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5.3 Λοιπά έσοδα και Λοιπά έξοδα 

 
Τα «Λοιπά έσοδα» και τα «Λοιπά έξοδα» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
 
 
5.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

 
Τα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της κατάστασης συνολικού εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
5.5 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: 
 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Λοιπά έσοδα 378,82 0,00

Σύνολο λοιπών εσόδων 378,82 0,00

Ποσά σε € '

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 560,43

Σύνολο λοιπών εξόδων 0,00 560,43

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Τόκοι καταθέσεων 315,26 273,22

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 315,26 273,22

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.342,00 1.751,00

Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 0,00 0,00

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων 1.342,00 1.751,00

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) - Σύνολο 1.026,74 1.477,78

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Τρέχων Φόρος

Φόρος περιόδου 0,00 0,00

Σύνολο τρέχων φόρου 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος

αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές 8.095,94 1.012,16

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου 8.095,94 1.012,16 

Σύνολο φόρων 8.095,94 1.012,16 

Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 29% 29%

Κέρδη \ (Ζημιές) προ φόρων (3.356,54) 17.947,73 

Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού 

συντελεστή (1)
973,40 (5.204,84)

δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση 464,00 464,00

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα 0,00 238,27

Φορολογική ζημιά που δεν αναγνωρίζεται 0,00 5.514,73

Σύνολο (2) 464,00 6.217,00 

Σύνολο (1+2) 1.437,40 1.012,16 
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Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τις καταλογισθείσες λογιστικές διαφορές 
φορολογικού ελέγχου. 
 
(β) Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

 
Δεν υπήρξε φόρος που να αναγνωρίσθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης 2017. 
 
 
5.6 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι μεταβολές στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής:  
 

 
 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης (σημείωση 5.2). 
 
Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανεισμού ή άλλων 
υποχρεώσεων 
 
 
5.7 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς, για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, έχει ως εξής: 
 

 
 
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 

Ποσά σε € ' Μεταφορικά μέσα Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1/1/2016 114.066,45 114.066,45

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (83.158,47)  (83.158,47)

Λογιστική αξία την 1/1/2016 30.907,98 30.907,98

Αποσβέσεις χρήσης  (3.189,90)  (3.189,90)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων  (560,43)  (560,43)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 114.066,45 114.066,45

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (86.908,80)  (86.908,80)

Λογιστική αξία την 31/12/2016 27.157,65 27.157,65

Αποσβέσεις χρήσης  (3.113,55)  (3.113,55)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2017 114.066,45 114.066,45

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (90.022,35)  (90.022,35)

Λογιστική αξία την 31/12/2017 24.044,10 24.044,10

Ποσά σε € '

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 0,00 3.699,56 0,00 2.903,47 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές 

Ζημιές
7.299,85 7.299,85 7.299,85 0,00 

Σύνολο 7.299,85 10.999,41 7.299,85 2.903,47 

Συμψηφισμός (7.299,85) (7.299,85) (2.903,47) (2.903,47)

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ 

(υποχρέωση)
0,00 3.699,56 4.396,38 0,00 

31/12/2017 31/12/2016
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βαθμό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογικά κέρδη, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών. 
 
 
5.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από πελάτες» της κατάστασης οικονομικής θέσης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται ως εξής: 
 
 

 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς. 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. 
 
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 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 αναγνώριση της μείωσης στα 
αποτελέσματα στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». Μεταγενέστερες ανακτήσεις απομειωµένων ποσών 
αναγνωρίζονται ως έσοδο στο ίδιο κονδύλι. 
 
 
5.9 Λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση στον 
πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των 
απαιτήσεων. 
 
 
5.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
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. 

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Πελάτες εσωτερικού 195.250,71 185.331,32

Σύνολο απαιτήσεων 195.250,71 185.331,32

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0,00 0,00

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 195.250,71 185.331,32

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις από φόρους 0,00 460,70

Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές 0,00 360,00

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα 750,00 4.496,63

Προκαταβολές σε προμηθευτές 3.714,31 0,38

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 4.464,31 5.317,71

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Διαθέσιμα στο ταμείο 207,15 96,50

Διαθέσιμα στις τράπεζες 7.372,18 8.425,00

Προθεσμιακοί λογαριασμοί 63.000,00 63.222,23

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων 70.579,33 71.743,73
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5.11 Εταιρικό κεφάλαιο 

 
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000,00 € διαιρούμενο σε 1.000 εταιρικά μερίδια των 20 ευρώ το καθένα.  
 

 
 
 
5.12  Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της εταιρείας δεν μεταβλήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αφορούν το σχηματισμένο εκ του 
νόμου Τακτικό Αποθεματικό. 

 
 
5.13 Αποτελέσματα εις νέο 

 
Τα κέρδη (ζημίες) εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη (ζημίες) παρελθουσών χρήσεων και από τις λογιστικές 
διαφορές προσαρμογής των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α. μειωμένα κατά τα σχηματισθέντα αποθεματικά. Η κίνηση του λογαριασμού το 
2016 απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

 
 
5.14 Προβλέψεις 

 
Για προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις πραγματοποιήθηκε σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 5.000, ενώ για την χρήση 2017, δεν 
αναμένονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 
 
 
5.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Το κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται 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. 
5.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 
 

 
 
  

Ποσά σε € '

Εταιρικά 

Μερίδια
Αξία

Εταιρικά 

Μερίδια
Αξία

Αριθμός μεριδίων

Εταιρικά μερίδια 1.000 20,00 1.000 20,00

31/12/2017 31/12/2016

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Προμηθευτές  52.279,20 45.781,44

Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3.120,54 3.746,63

Σύνολο υποχρεώσεων 55.399,74 49.528,07

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 2.500,00 2.500,00

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.069,92 0,00

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος) 209,30 0,00

Δεδουλευμένα έξοδα 1.000,00 1.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων 5.779,22 3.500,00
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6 Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 
6.1 Κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο (Βασικά) 

 
Τα βασικά κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους εταίρους της εταιρείας, 
με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό εταιρικών μεριδίων κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
 

 
 
 
6.2 Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA της Εταιρείας: 
 

 
 
 
6.3 Διανομή κερδών 

 
6.3.1 Διανομή κερδών με έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων 

 
Η εταιρεία δεν κατέβαλε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2017 μερίσματα για την προηγούμενη χρήση ούτε προτείνει 
μερίσματα για την επόμενη. 
 
 
6.4 Εγγυήσεις 

 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει και δεν έχει λάβει εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ.) Δεν αναμένονται 
επιβαρύνσεις από τις δοθείσες εγγυήσεις. 
 
 
6.5 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 
Δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 
 
 
6.6 Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις 

 
6.6.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
6.6.1.1 Επίδικες υποθέσεις 

 
Δεν 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. 
 
 
6.6.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2011. Για τη χρήση 2017 ο φορολογικός 
έλεγχος ήδη διενεργείται από την MAZARS Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν 
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 

Ποσά σε € ' 31/12/2017 31/12/2016

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) 

μετά από φόρους
 (11.452,48) 16.935,57

Σταθμισμένος αριθμός εταιρικών μεριδίων 1.000,00 1.000,00

Βασικά (€ / εταιρικό μερίδιο)  (11,45) 16,94

31/12/2017 31/12/2016

Κέρδη/  (Ζημίες) περιόδου προ φόρου εισοδήματος (3.356,54) 17.947,73

Πλέον Χρηματοοικονομικά 1.026,74 1.477,78

Πλέον Αποσβέσεις 3.113,55 3.189,90

EBITDA 783,75 22.615,41
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στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.  

 
Για προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 5.000 €, ενώ για την χρήση 2017, δεν 
αναμένει πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά της μεγέθη. 
 
 
6.6.2 Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 
Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ. 
 
 
6.7 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών 

 
6.7.1 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 τους όρους που ισχύουν στην αγορά, στα 
πλαίσια των εργασιών. Κατά την ενοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων οι ανωτέρω συναλλαγές (ενδοομιλικές) 
απαλείφονται. 
 
 
6.7.2 Υπόλοιπα απαιτήσεων – υποχρεώσεων από και προς τα συνδεόμενα μέρη 

 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεόμενων με 
αυτήν μερών, τόσο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 όσο και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχουν ως εξής: 
 

 
 
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί με εγγυήσεις και η τακτοποίηση 
τους γίνονται ταμειακά.  
 
Κατά την ενοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων τα ανωτέρω υπόλοιπα (ενδοομιλικά) απαλείφονται.  
 
Δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 
 
 
6.7.3 Δάνεια σε συνδεόμενα μέρη 

 
Δεν υπάρχουν δάνεια μεταξύ των συνδεόμενων μερών κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 

Ποσά σε € '

Πωλήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική Εταιρία 265.257,58 259.838,26

Σύνολο 265.257,58 259.838,26

Αγορές 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική Εταιρία 6.000,00 3.600,00

Σύνολο 6.000,00 3.600,00

Απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική επιχείρηση 195.004,73 185.085,32

Σύνολο 195.004,73 185.085,32

Υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική επιχείρηση 19.708,21 12.757,80

Σύνολο 19.708,21 12.757,80



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων 
 Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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6.7.4 Λοιπές συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών 

 
Δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεόμενα μέρη που να χρήζουν γνωστοποίησης στις παρούσες 
επεξηγηματικές σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
 
6.8 Διαχείριση Κεφαλαίου 

 
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, 3190/1955, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση µε τα 
ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
 

 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του εταιρικού κεφαλαίου οι 
διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσει συμβούλιο των εταίρων, για να αποφασίσει για τυχόν μείωση εταιρικού 
κεφαλαίου ( όχι μικρότερο από τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφο 1) ή διάλυση της εταιρείας. 
 

 Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και η Συνέλευση των εταίρων δεν λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί µε 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 εταιρικού κεφαλαίου. 

 
H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση µε τα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 
6.9 Μεταγενέστερα γεγονότα 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία να έχουν 
σημαντική επίδραση στις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

Μαγούλα Αττικής, 31η Αυγούστου 2018 
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