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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας TRANSPORTLINK AE
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας «TRANSPORT LINK
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την χρήση 2018, 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
Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του τζίρου για την χρήση του 2018. Συγκεκριμένα κατά τη χρήση αυτή:
-

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2018 διαμορφώθηκε στα 1.667.501,03 ευρώ, έναντι 1.568.631,30 ευρώ το 2017.

-

Τα μικτά κέρδη το 2018 ήταν αρνητικά ύψους 43.786,55 ευρώ και σε ποσοστό (2,62%) επί του κύκλου εργασιών, έναντι
των θετικών κερδών ύψους 90.518,51 του 2017.

-

Τα έξοδα Διοίκησης μειώθηκαν από 11.111,96 ευρώ το 2017 σε 10.900,64 ευρώ το 2018.

-

Η εταιρεία παρουσίασε ζημία προ φόρων ύψους 74.178,58 ευρώ έναντι κερδών 90.827,87 ευρώ το 2017.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για την Εταιρεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

2018

2017

Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια

11,67%

22,91%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

73,62%

52,23%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

783,04%

384,28%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

2018

2017

Γενική Ρευστότητα

18,10%

24,88%

Ταμειακή Ρευστότητα

5,59%

7,08%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2018

2017

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

1,31

1,45

26,15

14,78

1,31

1,59

10,29

6,12

2018

2017

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

(2,63%)

5,77%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

(5,66%)

(2,34%)

EBITDA

57.518

174.618
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018
Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο γεγονός που να επηρέασε την επιχειρηματική εξέλιξη της εταιρείας ή τα οικονομικά
αποτελέσματά της.
β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό γεγονός από την λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων.

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 συρρίκνωση του
περιθωρίου κέρδους αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία κατά την επόμενη
χρήση.
Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Η εταιρεία δεν παρουσιάζει μεγάλη διασπορά πελατών, και δεν διατρέχει κίνδυνο από αυτούς αφού ο μεγαλύτερος πελάτης
της είναι η μητρική εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες της είναι μεταξύ τριάντα ημερών και 4
μηνών. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην διασφάλιση των απαιτήσεων της από την πελατεία της και προχωρά σε
διαρκή αξιολόγηση της πιστοληπτικής της βάσης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διαθέτει ικανοποιητική πιστοληπτική δυνατότητα με τις τράπεζες που συνεργάζεται και επίσης, διαθέτει
ικανοποιητική ρευστότητα από τις καθημερινές της συναλλαγές. Παρόλα αυτά λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης
και της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, φροντίζει με επιμέλεια για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεών της.
Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η εταιρεία συνεργάζεται με Ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες
επωφελείς συνεργασίες της εταιρείας με τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα τρέχοντα
επιτόκια και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται
να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Το ύψος δανεισμού την 31/12/2018 ανερχόταν σε 240 χιλ. €.
Προσωπικό
Η εταιρεία απασχολεί 25 άτομα μόνιμο προσωπικό, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου της εταιρίας και των
συνθηκών αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.
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Περιβαλλοντικά θέματα
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρείας αποτελούν τον σημαντικότερο
παράγοντα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο στόλο οχημάτων τα οποία έχουν μειωμένο
ενεργειακό αποτύπωμα, και 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 εταιρειών
του Ομίλου FDL που ανήκει η εταιρεία, αλλά και συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι συνολικές λήψεις των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις άλλες εταιρείες του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2017 σε 7,2 χιλ.
ευρώ ενώ αντίστοιχα οι παροχές της εταιρείας προς τις άλλες εταιρείες του Ομίλου της ανήλθαν σε 1.590,09 χιλ. ευρώ. Επίσης
η εταιρεία αγόρασε πάγια από θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ύψους 301,5 χιλ. ευρώ. Κατά τη χρήση αυτή δεν δόθηκαν
αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου - Ίδιες μετοχές
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 4.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 100 η κάθε μία. Όλες οι
εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή
κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Επιπλέον, δεν προβλέπονται στο Καταστατικό
της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
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 Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ασπρόπυργος Αττικής, 30/4/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθανάσιος Σαριγκούλης
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «TRANSPORTLINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «TRANSPORTLINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας «TRANSPORTLINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. 2190/1920.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία,
καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους,
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή,
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 64 - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
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• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για
τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «TRANSPORTLINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Παλαιό Φάληρο, 30/04/2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λεωφόρος Αμφιθέας 14,
175 64 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 64 - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Ηλίας Ζαφειρόπουλος
Α.Μ ΣΟΕΛ: 22811

TRANSPORT LINK
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018
σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την 30η Απριλίου 2019.

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

Λεωφόρος Ειρήνης 47, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 193 00
64510/03/Β/07/0072
122854307000
Ασπρόπυργος, 30η Απριλίου 2019

O Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος ΔΣ

Ο Υπεύθυνος οικονομικών
& Λογιστηρίου

Αθανάσιος Σαριγκούλης

Θεοφάνης Σπανός

Χρήστος Κυριαζής

ΑΔΤ Ξ 084023

ΑΔΤ ΑΚ 039782

Αρ. Αδ. 0027779– Α τάξης
ΑΦΜ 055950985
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Γ.I Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018

Ποσά σε €

σημ. 1/1 - 31/12/2018

1/1 - 31/12/2017

Κύκλος εργασιών

5.1

1.667.501

1.568.631

Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

5.2

(1.711.288)
(43.787)

(1.478.113)
90.519

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

5.3

Έξοδα διοίκησης

5.2

(10.901)

(11.112)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά αποτελέσματα

5.3

(2.144)
(56.423)

(742)
112.157

Χρηματοοικονομικά έξοδα

5.4

(18.155)

(21.728)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Αποτελέσματα προ φόρων

5.4

399
(74.179)

399
90.828

Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)

5.5

(20.154)
(94.333)

(127.576)
(36.748)

409

33.493

Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή)

-

-

(94.333)

(36.748)

(23,58)

(9,19)

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Γ.II Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Ποσά σε €

σημ.

31/12/2018

31/12/2017

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο

5.6

1.271.118

1.080.687

5.7

50.000

50.000

1.321.118

1.130.687

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

5.9

63.756

106.118

5.10

95.151

69.334

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.11

70.915

69.770

229.822

245.222

1.550.940

1.375.909

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.12

400.000

400.000

Αποτελέσματα εις νέο

5.13

(237.879)

(143.546)

162.122

256.454

3.226

3.226

Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

5.14

-

34.756

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

5.15

10.000

10.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

5.8

106.124

85.970

119.350

133.952

5.16

418.574

314.824

5.14/5.17

239.829

269.281

5.18

611.065

401.398

Σύνολο

1.269.468

985.503

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.550.940

1.375.909

-

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Γ.III Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 31/12/2016
Κέρδη Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2017
Κέρδη Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2018

σημ. Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

400.000

-

(106.797)

293.203

-

-

(36.748)

(36.748)

400.000

-

(143.546)

256.454

-

-

(94.333)

(94.333)

400.000

-

(237.879)

162.122

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Γ.VΙ Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018
Ποσά σε €

σημ.

1/1 - 31/12/2018

1/1 - 31/12/2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)
Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(74.179)

90.828

113.941
(409)
(399)
5.351

106.217
(33.493)
(399)
9.168

44.306

172.321

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

22.204
(42.654)
350.472
374.328
(60)
374.268

32.672
36.723
(224.133)
17.583
()
17.583

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(303.963)
(303.963)

(45.859)
73.000
27.141

(7)
(5.351)
399
(64.201)
(69.161)

(9)
(9.168)
399
(62.238)
(71.016)

1.145

(26.292)

69.770
70.915

96.062
69.770

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Τόκοι πληρωθέντες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1313 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

1

Η Εταιρεία «TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο
«TRANSPORT LINK A.E.» αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 122854307000.
Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη παρέχονται στη σημείωση 6.6.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.
64510/03/Β/07/0072

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου:

122854307000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

998278332, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:

Λεωφόρος Ειρήνης 47, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 193 00
Αθανάσιος Σαριγκούλης, (Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος)
Θεοφάνης Σπανός (Εντεταλμένος Σύμβουλος)
Βασίλειος Καρακουλάκης (Μέλος Δ.Σ.)
Αχιλλεύς Μάμαλης (Μέλος Δ.Σ.)
Αργυρώ Πυρούδη ( Μέλος Δ.Σ.)
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί
Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα

Αρμόδια εποπτική αρχή:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
(Με βάση το από 13 Ιουνίου 2017 Πρακτικό του
Δ.Σ.)

Ελεγκτική εταιρεία:

1.1

Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας

Η εταιρεία TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «TRANSPORT LINK A.E.» (στο
εξής ως «η εταιρεία») εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Λεωφόρο Ειρήνης 47 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών αρ.Μ.Α.Ε. 64510/03/Β/07/72.
Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

1.2

Αντικείμενο δραστηριότητας

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
Η διενέργεια εθνικών και νομαρχιακών εμπορευματικών μεταφορών επί κομίστρων 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 δια ρυμουλκών 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 νόμο. Η εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της δύναται να εκμεταλλεύεται και αυτοκίνητα τα
οποία έχει μισθώσει. Επίσης, στα πλαίσια στου σκοπού της η εταιρεία δύναται να αναλάβει και εκτελέσει υπηρεσίες μεταφορικού
γραφείου.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:
1.
Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους σχετικούς οργανισμούς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου
ή φυσικά πρόσωπα.
2.

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.

3.

Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

5.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή , έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
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6.
Να ασκεί γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την
ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.
Την 21/6/2010 η Εταιρεία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% από την εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, αντί συνολικής αξίας 300.000,00.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία πλέον αποτελεί μέρος του Ομίλου ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. η δομή του οποίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Εταιρεία

Έδρα

Σχέση

% συμμετοχής

Velos Trans AE

Ασπ ρόπ υργος Αττικής

Θυγατρική

100%

Transport Link AE

Ασπ ρόπ υργος Αττικής

Θυγατρική

100%

Express Link AE

Μαγούλα Αττικής

Θυγατρική

100%

Dot Link AE

Ασπ ρόπ υργος Αττικής

Θυγατρική

72%

Foodlink (Cyprus) Ltd

Κύπ ρος

Θυγατρική

100%

Foodlink Bulgaria Ltd

Βουλγαρία

Θυγατρική

75%

Θυγατρική

51%

Foodlink Albania' SHPK Αλβανία
FDL Group B.V.

Ολλανδία

Θυγατρική

100%

Cityfast Couriers ΕΠΕ

Παλαιό Φάληρο Αττικής

Θυγατρική

100%

Diapo Ltd

Κύπ ρος

Θυγατρική

75%
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Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

2
2.1

Βάση κατάρτισης

Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2018 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 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30η Απριλίου 2019
και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εκτιμάται ότι θα συγκληθεί εντός του
μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

2.4

Καλυπτόμενη περίοδος

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της TRANSPORT LINK
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018,
με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2017.

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.

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

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων
και διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια.
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ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό 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.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» με το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια
συμβόλαια»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΠ 4:
• μια επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινομήσουν από το κέρδος ή τη ζημία στα λοιπά συνολικά έσοδα
ορισμένα από τα έσοδα ή τις δαπάνες που προκύπτουν από τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι
η λεγόμενη προσέγγιση overlay.
• μια προαιρετική προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 για οντότητες των οποίων η κυρίαρχη δραστηριότητα
είναι η έκδοση συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 4. αυτή είναι η αποκαλούμενη προσέγγιση αναβολής.
Η εφαρμογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και επιτρέπεται σε μια οικονομική οντότητα να σταματήσει να τις
εφαρμόζει πριν εφαρμοστεί το νέο πρότυπο ασφαλιστικών συμβολαίων.
Η προσέγγιση επικάλυψης πρέπει να εφαρμόζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Η μέθοδος αναβολής ισχύει για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και είναι διαθέσιμη μόνο για τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2018, όπου αυτές διαφοροποιούνται
από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους.
α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 σχετικά με την αναγνώριση, ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού:
Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ)
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές που αποτελούνται μόνο από πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για την διακράτηση αυτών των
χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα πλαίσια ενός
επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών
τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Αν το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει
αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε
αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται στην στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων
(ΕΑΜΛΣΕ).
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και τόκους, όπως
επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και διαχωρισμένων ενσωματωμένων παραγώγων,
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). Πάντως ειδικά για μετοχές το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει
εναλλακτικά την επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ).
Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο Κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ)
(με εξαίρεση τις μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως απομείωση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την μέθοδο Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών πρέπει να γίνεται εκτίμηση των
μελλοντικών πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες.
Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική
αναγνώριση και συνήθως αφορά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για
περισσότερο από 30 ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από
πιστωτικά γεγονότα (default events) που είναι πιθανό να συμβούν στη διάρκεια των επομένων 12 μηνών.
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική απομείωση.
Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά
δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως
αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναμενόμενης ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση.
Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται
με την ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την ημερομηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών.
β. Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” από 1 Ιανουαρίου 2018 είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές σε λογιστικές
πολιτικές και προσαρμογές στα κονδύλια που αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις. Οι νέες λογιστικές πολιτικές
περιγράφονται στη σημείωση 3.
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναμορφώθηκε. Συνεπώς:
- Οποιαδήποτε προσαρμογή στα υπόλοιπα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται
στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, με την διαφορά να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης του λογ/μού “κέρδη εις
νέον”
- Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της συγκριτικής
περιόδου
- Προβλέψεις για απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού δεν αναμορφώνονται στην συγκριτική περίοδο.
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά στοιχεία
που επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ).
Όπως επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η Εταιρεία επέλεξε να μην αναμορφώσει τις πληροφορίες της προηγούμενης χρήσης.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Όλες οι
παραδοχές, λογιστικές πολιτικές και τεχνικές υπολογισμού που έχουν εφαρμοστεί από 1/1/2018 για την εκτίμηση της επίπτωσης
της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επανεξέτασης και βελτιώσεων.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές διερμηνείες για έσοδα από
συμβόλαια με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες. Σύμφωνα
με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για
τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των
επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της
σύμβασης αυτής.
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Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας,
λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της
«αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει
τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο
έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται
σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους
εισροών (input methods).
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το
τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο
πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον
πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση τιμολογίου.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η εταιρία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα
επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και
τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της
σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Την 1η Ιανουαρίου 2018, η εταιρία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 15, επιλέγοντας την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η
επίδραση από τη μετάβαση θα αναγνωρίζονταν συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν θα
επαναδιατυπώνονταν.
Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την πρώτη εφαρμογή
του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1η Ιανουαρίου 2018.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου,
θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
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 εφαρμογή των ανωτέρω δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο
που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει
προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.
Η εφαρμογή της ανωτέρω διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
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2.6.2

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

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός του ουσιώδους” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό
με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που
συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα
ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν
λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία συγγενή
εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες
σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή
άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν
χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative
compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων.
Η εταιρεία επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση των εν λόγω τροποποιήσεων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι
μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν
μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο
μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά
του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
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χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει την τροποποιημένη μέθοδο αναδρομικής υιοθέτησης στο ΔΠΧΑ 16 και, ως εκ τούτου,
θα αναγνωρίσει μόνο μισθώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, αποφάσισε να προβεί
σε μέτρηση των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης κατά παραπομπή στην αποτίμηση της υποχρέωσης μίσθωσης κατά
την ημερομηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την
ημερομηνία αυτή.
ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων με τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει μια πιο
ομοιόμορφη προσέγγιση μέτρησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί
για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση την αρχή. Το ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά
το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Το νέο πρότυπο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την ΕΕ.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου
εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.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.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές
μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε
ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την
πώλησή του.
ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
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Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

3

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία για την σύνταξη των οικονομικών του καταστάσεων
συνοψίζονται παρακάτω.
Μετατροπή ξένου νομίσματος

3.1

(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 οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας 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.
Υπεραξίες και τροποποιήσεις της εύλογης αξίας που προέρχονται από την απόκτηση ξένων εταιρειών θεωρούνται σαν στοιχεία
του ενεργητικού και παθητικού της ξένης εταιρείας και αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας του ισολογισμού. Οι
προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3.2

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 εύλογού 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
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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.
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

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 περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στη διοίκηση και
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
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διαφορά μεταξύ των καθαρών εσόδων από την εκποίηση και της τρέχουσας αξίας του παγίου, και καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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
περάν της μιας οικονομικής χρήσης. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται
στα έξοδα της περιόδου/χρήσης στην οποία αυτές πραγματοποιούνται.
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της εταιρείας έχουν πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 εώς 5 χρόνια.

3.4

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία
απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά
απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και
της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από
τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν
υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της
αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό
στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω
αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.

3.5

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αρχική Αναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της εταιρείας, όταν η εταιρεία
καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου.
Αρχική Επιμέτρηση
Η εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/μείον τα
κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αντίστοιχα (άλλα από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)).
Η εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στη τιμή
συναλλαγής τους.
Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρούνται μετά την
αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία.
Η βάση για την επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για την διαχείριση των
χρηματοοικονομικών του στοιχείων ενεργητικού, όσο από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Η
αξιολόγηση της εταιρείας σχετικά με το επιχειρηματικό του μοντέλο καθορίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο οποίος να
αντανακλά πως ομάδες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται
μαζί για να επιτευχθεί ο επιχειρηματικός στόχος της εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά.
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που αποτελούνται αποκλειστικά από πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης αυτών των μέσων. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία διακρατούνται υπό επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την κατοχή τους μέχρι την
λήξη και την συλλογή των συμβατικών ταμειακών ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος.
Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει πρόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ώστε να
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να εκπληρωθεί
μια ειδική ανάγκη ρευστότητας), τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων
(ΕΑΜΛΣΕ).
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται εντός επιχειρηματικού μοντέλου διαφορετικού από τα ανωτέρω,
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ).
Η εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, το οποίο
αντανακλά τον τρόπο που η εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να παράγει ταμειακές ροές.
Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας διακρατούνται εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου
στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών
ταμειακών ροών. Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους
και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους.
Η εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν εισπράττοντας τις αντίστοιχες
πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα, την αξία και το
χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις προσδοκίες της εταιρείας αναφορικά
με μελλοντικές πωλήσεις.
Εκτός από τα ανωτέρω, η εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το επιχειρηματικό μοντέλο.
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η εταιρεία καθορίζει εάν αποτελεί μέρος του
υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.
Η εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει εάν το επιχειρηματικό
μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης,
η εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο.
Μετοχές
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των μετοχών, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 32, επιμετρούνται
μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). Η εταιρεία μπορεί
να επιλέξει αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των μετοχών, με την
προϋπόθεση ότι οι μετοχές δεν διακρατούνται για διαπραγμάτευση και δεν αποτελούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο
από την εταιρεία σε συνένωση επιχειρήσεων στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.
Η εταιρεία κάνει την ανωτέρω αμετάκλητη επιλογή μεμονωμένα για κάθε περιουσιακό στοιχείο που πληροί τον οριςμό της μετοχής
κατά το ΔΛΠ 32.
Αναταξινομήσεις
Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία, αλλάξει εξαιτίας
εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την δραστηριότητα της εταιρείας και είναι ευαπόδεικτες
επέρχεται αναταξινόμηση όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί. Η αναταξινόμηση
εφαρμόζεται μελλοντικά της ημερομηνίας αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας περιόδου
αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις
σε μετοχές για τις οποίες η εταιρεία έχει επιλέξει αμετάκλητα την επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) και κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ως επιμετρούμενο
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ) κατά την αρχική αναγνώριση, δεν μπορούν να αναταξινομηθούν,
καθώς ο προσδιορισμός τους κατά την αρχική αναγνώριση είναι αμετάκλητος.
Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας των υστερήσεων
ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως υστέρηση ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ
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των ταμειακών ροών που οφείλονται στην εταιρεία όπως προβλέπεται συμβατικά και των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει
να εισπράξει.
Η εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών (ΑΠΖ) για
τις απαιτήσεις από πελάτες. Η εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από
πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της
εταιρείας κατατάσσονται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες:
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση.
Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, αλλά
δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής, που ορίζεται ως
αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση.
Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται
στις ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές
δυσκολίες του χρεώστη.
Τα βασικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής της εταιρείας, όσον αφορά τις εκτιμήσεις
των ΑΠΖ είναι τα ακόλουθα:
• Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία αναφοράς.
• Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του συγκεκριμένου χρονικού
ορίζοντα. Η εταιρεία υπολογίζει τις Πιθανότητες Αθέτησης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο υπολογισμού ρίσκου της βάσεως EIKON
THOMSON REUTERS.
Την 31η Δεκεμβρίου 2018 η εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει αναγνωριστεί ΑΠΖ,
λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε τυχόν εξασφάλισης.
Η εταιρεία επιμετρά τα ΑΠΖ ανά πελάτη και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από
πελάτες με παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις βάσει των
κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης.
Η εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

3.6

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ είτε ως λοιπές
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Η εταιρεία δεν έχει κατατάξει καμία από τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων)
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι
«Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις».
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του
χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο
κόστος.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και κατά την
εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς
αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται, εκτός των άμεσων εξόδων έκδοσης
τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου
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και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του δανεισμού.
Κοινές μετοχές
Το μετοχικό κεφάλαιο που εκδίδεται από την εταιρία αναγνωρίζεται με το προϊόν της είσπραξης μειωμένο με τα άμεσα κόστη της
έκδοσης, μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά.
Όταν η εταιρεία αποκτά δικούς της συμμετοχικούς τίτλους, οι τίτλοι αυτοί (οι «ίδιες μετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια.
Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα
κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις» , όταν
τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3.7

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες
από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 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 χρήσης.

3.8

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.

3.9

Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Οι κοινές μετοχές εμφανίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των
μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τυχόν τίμημα που καταβάλλεται πλέον της ονομαστικής
αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
(β) Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από
τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους.
(γ) Όταν η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της αγοράσουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ίδιες μετοχές), το ποσό που
καταβλήθηκε συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από φόρους, εμφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια,
μέχρι ακυρώσεως των μετοχών. Όταν οι ίδιες μετοχές 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.

3.10

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.

3.11

Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που
ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της
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μίσθωσης µε την πραγματική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των
ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης,
έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα
χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του
περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις
καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσης σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

3.12

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 ο Όμιλος 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
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.

3.13

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα
με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί
δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην
παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι
ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, των μακροπρόθεσμων ομολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την
αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη
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συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικών
εσόδων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους
τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα
πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο
έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται
πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται
σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της
μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.

3.14

Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα

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

3.15

Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να
εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις
προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της διαχρονικής αξίας του
χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, και
όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

3.16

Αναγνώριση εσόδων

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβόλαια με
πελάτες:
1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο η εταιρεία προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των
αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την ανάθεση μιας σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική
παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης
αυτής.
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο η εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε
σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά
το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Το
ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, πιστώσεων,
μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. Το υποσχόμενο
αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα μιας οικονομικής οντότητας επί του ανταλλάγματος εξαρτάται από
την επέλευση ή μη επέλευση μελλοντικού γεγονότος. Για παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, εάν το προϊόν
έχει πωληθεί με δικαίωμα επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη παροχή απόδοσης για την
επίτευξη συγκεκριμένου ορόσημου.
Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Η
εταιρεία εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια
μέθοδος θεωρεί ότι προβλέπει καλύτερα το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται:
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α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων ποσών σε ένα εύρος
πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η
οικονομική οντότητα έχει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με παρεμφερή χαρακτηριστικά.
β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος
(ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). Το πιθανότερο ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού
ανταλλάγματος, εάν η σύμβαση έχει μόνο δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα εξασφαλίζει πρόσθετη
παροχή απόδοσης ή όχι).
Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του ελέγχου από τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει
τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος
του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που θα
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου
Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου, μόνο εάν μπορεί εύλογα
να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης. Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να
επιμετρήσει εύλογα την πρόοδο ως προς την πλήρη εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης, όταν δεν διαθέτει τις αξιόπιστες
πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου. Σε ορισμένες
περιπτώσεις (π.χ. κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων μίας σύμβασης), η εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να επιμετρήσει
εύλογα το αποτέλεσμα μίας δέσμευσης εκτέλεσης, ωστόσο αναμένει τουλάχιστον να ανακτήσει τα κόστη που επωμίστηκε για την
εκπλήρωσή της.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα μόνο στην έκταση του κόστους που πραγματοποιήθηκε,
μέχρι να είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα της δέσμευσης εκτέλεσης.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον
αντισυμβαλλόμενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον αντισυμβαλλόμενο ως προκαταβολή ή όταν
διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι αναβάλλετε πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της
σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή
Όταν μία δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε
η εταιρεία εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής
κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου στοιχείου του ενεργητικού και η οικονομική οντότητα εκπληρώνει
μία δέσμευση εκτέλεσης, η εταιρεία εξετάζει τις απαιτήσεις για την απόκτηση ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται
στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15.
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων της εταιρείας, είναι οι εξής:
Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ,
αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των
αγαθών.
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται
σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ
προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον
πελάτη.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
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3.17

Διανομή μερισμάτων

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση την περίοδο εκείνη
στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.18

Έξοδα

Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ως έξοδα,
κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να απεικονίζονται τα μισθούμενα
περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (και να αποσβένονται), με αντίστοιχη αναγνώριση της
χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή. Το κόστος της χρηματοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο.
Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων δανείων, που
υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

3.19

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 προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί
από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην
εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα
οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών.
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει
να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία
είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης του εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την
επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα
αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται
λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο
μέλλον. Στη σημείωση 3 «Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών» αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την
Εταιρεία.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει
τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως:
(α) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι
πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό
του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και
εκτιμήσεις από την Διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις
μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
(β) Προσδιορισμός πιστωτικών ζημιών
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς την πιστωτική ζημιά που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα
και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται και εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές
απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
(γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να προσδιοριστεί η
πρόβλεψη της εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των
φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους.
(δ) Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η Διοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων τα
οποία αναγνωρίζονται μέσω απόκτησης. Οι εκτιμήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη
τα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς. Σε περίπτωση αναθεώρησης τις ωφέλιμης ζωής, αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες
απόσβεσης τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές περιόδους.
(ε) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει την κατάσταση κάθε
σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη των νομικών υπηρεσιών.
Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημιά. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια και
κρίνεται αναγκαίο από τη Διοίκηση της εταιρείας γίνεται γνωστοποίηση ενδεχόμενης υποχρέωσης στις σημειώσεις. Τόσο για τον
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καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό
βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Ανάμεσα στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση της εταιρείας για την λήψη
αποφάσεων είναι η φύση της διαφοράς ή αξίωσης, το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς, η νομική διαδικασία που ακολουθείται, η
πορεία των υποθέσεων (λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τους μετά την ημερομηνία της κλειόμενης περιόδου και πριν την
ημερομηνία έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων), οι γνώμες ή οι απόψεις των νομικών συμβούλων, καθώς και η εμπειρία της
Διοίκησης σε παρόμοιες περιπτώσεις.
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Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

5
5.1

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών μεταφορών
Έσοδα από ασφαλιστική αποζημίωση
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Σύνολο

5.2

1/1 31/12/2018
1.612.957
3.923
50.621
1.667.501

1/1 31/12/2017
1.567.457
1.175
1.568.631

Έξοδα ανά κατηγορία

Στα έξοδα των λειτουργιών της εταιρικής κατάστασης συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται:
Κόστος πωλήσεων
Ποσά σε €

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Λοιπές αμοιβές τρίτων
Ασφάλιστρα
Επισκευές & συντηρήσεις
Διάφοροι φοροι-τελη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδιών
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

1/1 31/12/2018
317.203

1/1 31/12/2017
96.522

403.458

579.214

39.609

40.145

225.435

175.692

16.684

13.780

594.958

466.478

-

65

113.941

106.217

-

-

1.711.288

1.478.113

Έξοδα διοίκησης
1/1 31/12/2018
3.760

1/1 31/12/2017
2.535

Μισθώματα ακινήτων

4.973

4.973

Διάφοροι φοροι-τελη

1.601

1.600

Ποσά σε €

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Συνδρομές
Υλικά άμεσης ανάλωσης
Διάφορα έξοδα
Σύνολο
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Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Μισθοί & επιδόματα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

5.3

1/1 31/12/2018
190.618

1/1 31/12/2017
45.220

121.285

50.123

-

1.120

5.300

59

317.203

96.522

Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης

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

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων
Σύνολο

1/1 31/12/2018
409

1/1 31/12/2017
33.493

409

33.493

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Μείον
Φορολογικα προστιμα & προσαυξήσεις
Ζημιες απο καταστρ. Αποθεμάτων και λοιπές ζημίες

2.334

330

-

412

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων

(190)

Σύνολο

2.144

5.4

742

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Τα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της κατάστασης συνολικού εισοδήματος αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο

1/1 31/12/2018
399

1/1 31/12/2017
399

399

399

Μείον
Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων

12.803

12.560

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

1.497

1.523

Έξοδα τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων

3.855

7.645

Σύνολο

18.155

21.728

5.5

Φόρος εισοδήματος

(α) Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσης
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής ανερχόταν σε 29% για τη χρήση 2018 και 2017.
Με άρθρο 23 του Ν. 4579/2018 οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος μειώνονται σταδιακά σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για
τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, σε
είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2022 και έπειτα.
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:
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1/1 31/12/2018

Ποσά σε €

Διαφορες φορολογικού ελεγχου προηγούμενων
χρήσεων
Τρεχον φορος
Αναβαλλομενη φορολογια από προσωρινές διαφορές

Ποσά σε €

Αποτελέσματα προ φόρων

-

-

-

-

(20.154)

Αναβαλλομενη φορολογια φορολογικη ζημια
Σύνολο

1/1 31/12/2017

(127.576)

-

-

20.154

127.576

1/1 31/12/2018
(74.179)

1/1 31/12/2017
90.828

29%

29%

-

26.340

Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενος φόρος εισοδήματος

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 2018.

5.6

Ενσώματα πάγια

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

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018

Μεταφορικά
μέσα

2.116.375
(935.823)
1.180.552
42.910
(73.000)
(105.725)
33.493
2.086.285
(1.008.055)
1.078.230
305.963
(3.700)
(113.351)
2.109
2.388.547
(1.119.297)
1.269.250

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

2.949
(492)
2.949
(492)
2.458
(590)
2.949
(1.081)
1.868

Σύνολο

2.116.375
(935.823)
1.180.552
45.859
(73.000)
(106.217)
33.493
2.089.234
(1.008.547)
1.080.687
305.963
(3.700)
(113.941)
2.109
2.391.497
(1.120.378)
1.271.118

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.
Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανεισμού ή άλλων
υποχρεώσεων.
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Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται παρακάτω:
Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης την 1/1/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2017
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2017
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

561.240,00
561.240,00
(147.423,58) (147.423,58)
413.816,42
413.816,42
(38.371,20) (38.371,20)
561.240,00
561.240,00
(185.794,78) (185.794,78)
375.445,22
375.445,22
(35.919,36) (35.919,36)
561.240,00
561.240,00
(221.714,14) (221.714,14)
339.525,86
339.525,86

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5.7

Το κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2018

Δοσμένες Εγγυήσεις (AVIN)
Σύνολο

5.8

50.000

31/12/2017
50.000

50.000

50.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις

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

31/12/2018
Απαιτήσεις

31/12/2017

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

32.627

102.674

32.627

82.002

101.911

101.911

101.911

101.911

5.183

5.183

5.183

5.183

Υποχρεώσεις από Δάνεια Τραπεζών

839

-

839

-

Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις

856

37.771

338

37.771

580

580

580

580

141.995

248.119

141.477

227.447

(141.995)

(141.995)

(141.477)

(141.477)

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Σύνολο

Συμψηφισμός

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ υποχρέωση

-

106.124

-

85.970

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμα κατοχυρωμένο δικαίωμα
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για συμψηφισμό των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και εφόσον οι
αναβαλλόμενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο
βαθμό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογικά κέρδη, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών.

5.9

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

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

Πελάτες εσωτερικού
Σύνολο

31/12/2018
63.756
63.756

31/12/2017
106.118
106.118

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς.
Η Εταιρεία δεν εκτίθενται 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.

5.10

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

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

Λοιποί παρακρατημενοι φόροι

31/12/2018

31/12/2017

60

0

Λοιποί χρεώστες

20.158

-

Προπληρωμένα έξοδα

59.929

17.275

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

397

397

Προκαταβολές σε προμηθευτές

14.607

51.662

Σύνολο

95.151

69.334

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.

5.11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Ταμείο μετρητών

31/12/2018

31/12/2017

241

407

Καταθέσεις όψεως

21.674

20.363

Καταθέσεις προθεσμίας

49.000

49.000

Σύνολο

70.915

69.770

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών.

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τα λογιστικά υπόλοιπα.
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5.12

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 4.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 100,00 η κάθε μία. Όλες οι
εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή
κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Ποσά σε € '

31/12/2018
Αριθμός μετοχών

31/12/2017

Ονομαστική αξία

Αριθμός μετοχών

Ονομαστική αξία

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί
Κοινές ονομαστικές

4.000,00

100,00

4.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

100,00

4.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Προνομιούχες

Πλήρως εξοφλημένες μετοχές
Κοινές ονομαστικές
Προνομιούχες

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 κονδυλίου το
2018 απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων.

5.14

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά αποκλειστικά στο Πάγια Φορτηγά αυτοκίνητα της εταιρείας.
Οι παρούσες αξίες των μελλοντικών μισθωμάτων αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών
καταβολών

Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές
Ποσά σε € '
1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

31/12/2018

31/12/2017

36.879
-

31/12/2017
36.879

66.323

34.756

-

34.756

-

-

-

101.080

36.879

101.080

-

-

-

101.080

36.879

101.080

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-

34.756

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

36.879

66.323

36.879

101.080

Σύνολο
μείον: μη δεδουλευμένοι τόκοι
Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

-

31/12/2018

66.323

36.879
36.879

περιλαμβάνονται στις:

Σύνολο

5.15

Προβλέψεις

Για προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις πραγματοποιήθηκε σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 10.000, ενώ για την χρήση 2018, δεν
αναμένονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.
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5.16

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Το κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2018

Προμηθευτές εσωτερικού

31/12/2017

384.310

247.932

Επιταγές πληρωτέες

34.265

66.892

Σύνολο

418.574

314.824

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.

5.17

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ο δανεισμός της Εταιρείας από τραπεζικά ιδρύματα αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2018

Υποχρεώσεις leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση

31/12/2017

36.879

66.323

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

202.950

202.958

Σύνολο

239.829

5.18

269.281

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
Ποσά σε €

Προκαταβολές πελατών

31/12/2018

31/12/2017

472.602

314.425

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

23.734

2.485

Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε €

65.793

60.703

Πιστωτικό ΦΠΑ

21.580

5.532

2.700

399

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Λοιποί παρακρατημένοι φόροι
Οφειλές σε ΙΚΑ
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Σύνολο

30

-

24.626

15.354

611.065

2.500
401.398

Δανεισμός 31/12/2018
Ποσά σε €

31/12/2018
έως 1 έτος

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο
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πάνω από
5 έτη
-

1 έως 5 έτη

Σύνολο
202.950

36.879

-

-

36.879

239.829

-

-

239.829
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Δανεισμός 31/12/2017
Ποσά σε €

31/12/2017
έως 1 έτος

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο
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202.958

πάνω από
5 έτη
-

1 έως 5 έτη

Σύνολο
202.958

66.323

34.756

-

101.080

269.281

34.756

-

304.037
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Λοιπές γνωστοποιήσεις

6
6.1

Κέρδη ανά μετοχή (Βασικά)

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας, με τον
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Ποσά σε € '
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή)

6.2
6.2.1

31/12/2018

31/12/2017

(94.332,92)

(36.748,49)

4.000,00

4.000,00

(23,58)

(9,19)

Διανομή κερδών
Διανομή κερδών με έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία δεν κατέβαλε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2018 μερίσματα για την προηγούμενη χρήση ούτε προτείνει
μερίσματα για την επόμενη.

6.3

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ.) προς τρίτους, ποσού ευρώ 15.000,00 στην
τράπεζα Alpha Bank και 49.000,00 στην τράπεζα Αττικής.
Για την εταιρεία έχει εγγυηθεί η Μητρική εταιρεία « Foodlink A.E » για το ποσό των ευρώ 250.000,00 στην τράπεζα Αττικής.
Δεν αναμένονται επιβαρύνσεις από τις δοθείσες εγγυήσεις.

6.4

Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

6.5
6.5.1
6.5.1.1

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
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.

6.5.1.2

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές
αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή της εταιρείας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως
προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές/οικονομικές καταστάσεις.
Για την χρήση 2013, η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26/7/2011 και για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016
και 2017 με βάση το άρθρο 65A παρ. 1 Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις αυτές εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το
Υπουργείο Οικονομικών.
Για τη χρήση 2018, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης
χρήσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναμένεται με την ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης χρήσης να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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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 10.000 ευρώ, ενώ για την χρήση 2018,
δεν αναμένει πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά της μεγέθη.

6.5.2

Ενδεχόμενες απαιτήσεις

Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληροί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ.

6.6
6.6.1

Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών
Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη, για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, έχουν ως εξής:
Εμπορικές συναλλαγές
Ποσά σε € '

31/12/2018

31/12/2017

Πωλήσεις
Μητρική Εταιρία

1.540.586,68

1.454.209,95

49.500,00

73.000,00

Συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

Βασικά διοικητικά στελέχη

-

-

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

-

-

1.590.086,68

1.527.209,95

Θυγατρικές επιχειρήσεις

Σύνολο
Αγορές
Μητρική Εταιρία

7.200,00

7.200,00

301.500,00

-

Συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

Βασικά διοικητικά στελέχη

-

-

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

-

-

308.700,00

7.200,00

Θυγατρικές επιχειρήσεις

Σύνολο

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

6.6.2

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 2018 όσο και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, έχουν ως εξής:
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Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές
Ποσά σε € '

31/12/2018

31/12/2017

Απαιτήσεις
Μητρική επιχείρηση

-

-

61.380,00

82.080,00

Συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη

-

-

Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες

-

-

Θυγατρικές επιχειρήσεις

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

-

-

61.380,00

82.080,00

Μητρική επιχείρηση

502.351,88

336.743,66

Θυγατρικές επιχειρήσεις

137.321,41

3.000,00

Συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη

-

-

Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες

-

-

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

-

-

639.673,29

339.743,66

Σύνολο
Υποχρεώσεις

Σύνολο

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί με εγγυήσεις και η τακτοποίηση τους
γίνεται 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.3

6.6.3

Παροχές και υπόλοιπα βασικών διευθυντικών στελεχών

Εντός της χρήσης 2018 δεν δόθηκαν αμοιβές σε μέλη ΔΣ εγκεκριμένες από Γενικές Συνελεύσεις, ενώ δεν υφίστανται και
αντίστοιχες υποχρεώσεις. Στην Εταιρεία δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για διευθυντικά στελέχη που να αφορούν παροχές
για μετά την έξοδο από την υπηρεσία, λοιπές μακρόχρονες παροχές, παροχές λήξης απασχόλησης καθώς και παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.
6.6.4

Δάνεια σε συνδεόμενα μέρη

Δεν υπάρχουν δάνεια μεταξύ των συνδεόμενων μερών κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους.
6.6.5

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.

6.7

Διαχείριση Κεφαλαίου

Στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία του στο μέλλον, να υποστηρίζεται η μελλοντική του ανάπτυξη και να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους τόσο των
επενδυτών όσο και των πιστωτών της.
Η εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαιά της με βάση το συντελεστή μόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό
δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός,
μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, πλέον των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και λοιπών υποχρεώσεων, μείον τα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως
εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, πλέον του καθαρού δανεισμού.
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Οι συντελεστές μόχλευσης, κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, είχαν ως εξής:
31/12/2018
Σύνολο Δανείων

31/12/2017

239.829,04

304.037,44

70.914,63

69.770,07

Καθαρός Δανεισμός

168.914,41

234.267,37

Ίδια Κεφάλαια

162.121,50

256.454,42

1,04

0,91

Διαθέσιμα

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια

Επιπλέον, από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση µε
τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
▪

Η απόκτηση ιδίων μετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους,
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου µε τα
αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.

▪

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη
της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

▪

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική
Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

▪

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του
λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος
του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

▪

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών,
μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην
περίπτωση αυτή, το µη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών
κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων
μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την µη διανομή
μερίσματος.

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

6.8

Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία να έχουν σημαντική
επίδραση στις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
Ασπρόπυργος, 30η Απριλίου 2019
Ο Υπεύθυνος οικονομικών

O Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος

Το Μέλος

& Λογιστηρίου

Αθανάσιος Σαριγκούλης

Θεοφάνης Σπανός

Χρήστος Κυριαζής

ΑΔΤ Ξ 084023

ΑΔΤ ΑΚ 039782

Αρ. Αδ. 0027779– Α τάξης
ΑΦΜ 055950985
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