
 
 

 

 
 

 
 

ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. 
 

 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

31 Δεκεμβρίου 2018 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α) 

(όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 

 
 
 
 

 
 

20ο χλμ. Λεωφόρος Λαυρίου 
194 00 Κορωπί 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 605701000 

 
 

 
 
 
 



 

 

1 | Σελίδα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  Σελίδα 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ατομικών Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 

2 

Έκθεση ελέγχου Aνεξάρτητου Oρκωτού Eλεγκτή 7 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 10 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 11 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 12 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  13 

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 14 

1.   Πληροφορίες για την Εταιρεία 14 

2.   Βάση προετοιμασίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 14 

3.   Βασικές λογιστικές πολιτικές 16 

4.   Καθορισμός Εύλογων Αξιών 29 

5.   Κύκλος Εργασιών 31 

6.   Κόστος Πωληθέντων 31 

7.   Λοιπά Έσοδα 31 

8.   Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 31 

9.   Έξοδα προσωπικού 32 

10. Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα) 32 

11. Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 32 

12. Φόρος εισοδήματος 32 

13. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 34 

14. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 35 

15. Αποθέματα 35 

16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 35 

17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 36 

18. Μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη ανά μετοχή 36 

19. Μερίσματα 36 

20. Αποθεματικά 36 

21. Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 36 

22. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 38 

23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 38 

24. Βραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεμένες εταιρείες 38 

25. Λοιπές Προβλέψεις 39 

26. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 39 

27. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 41 

28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 42 

29. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα 42 

30. Αμοιβές Ελεγκτών 45 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 45 

  

  

\



ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)                                                                            
 

 

2 | Σελίδα 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α.(η Εταιρεία) για τη χρήση 2018 που έχουν ετοιμασθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η παρούσα έκθεση καθώς και οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την 
πραγματική κατάσταση της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 
παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.  

1. Γενική ανασκόπηση 

Η χρήση του 2018 υπήρξε κερδοφόρα για την Εταιρεία. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 424.297 
έναντι Ζημιών  προ φόρων ΕΥΡΩ 339.167 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών 
ανήλθε στα ΕΥΡΩ 7.602.105 αυξημένος κατά 28,59% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα κέρδη  (μετά από φόρους) της Εταιρείας ανήλθαν 
σε ΕΥΡΩ 262.022, έναντι ζημιών  μετά φόρων ΕΥΡΩ 250.393 της προηγούμενης χρήσης.  

Η ανωτέρω μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

— Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28,59% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω των νέων 
κανονισμών που επεβλήθησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας και την υποχρεώση 
εγκατάστασης πελατών του ναυτιλιακού τμήματος συστημάτων που διαθέτει η εταιρεία. 

— Το κόστος από την μεταβολή εμπορευμάτων και λοιπόν αποθεμάτων αυξήθηκε κατά 16,1%, λόγω 
της αύξησης των πωλήσεων εμπορευμάτων της εταιρείας. 

— Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν Αύξηση  κατά ΕΥΡΩ 127.525 κυρίως λόγω της 
Αύξησης των μισθών και εργοδοτικών εισφορών κατά ΕΥΡΩ 117.586, των εξόδων προβολής και 
διαφήμισης κατά ΕΥΡΩ 72.253, των προβλέψεων κατά ΕΥΡΩ 54.621 αλλά και λόγω της μείωσης των 
αμοιβών τρίτων κατά ΕΥΡΩ 36.627, των παροχών τρίτων κατά ΕΥΡΩ 39.535 και των εξόδων 
μεταφορών κατά ΕΥΡΩ 14.652. 

— Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 49,5%, λόγω της μείωσης του 
δανεισμού από την Αlfa Laval Treasury.  

Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας 

Κατά την κλειόμενη χρήση, συνέβησαν μεταβολές στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας οι οποίες 
αναλύονται ως ακολούθως: 

— Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 48% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εξαιτίας 
της αύξησης του τζίρου.  

— Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκαν  κατά 15,30%, κυρίως λόγω των κερδών  της χρήσης 
όπως αυτά αναλύονται στην συνημμένη κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

— Το σύνολο των δανείων μειώθηκε κατά 100%, καθώς η Εταιρεία αποπλήρωσε ολόκληρη τη δανειακή 
σύμβαση με τη συνδεμένη εταιρεία του ομίλου Alfa Laval Treasury International AB. 

— Ο φόρος εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 162.274, και συμπεριλαμβάνει τον τρέχοντα 
φόρο της χρήσης  €155.043 καθώς και τον αναβαλλόμενο φόρο €7.231 

— Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 161,9 %, κυρίως λόγω της αύξησης των 
προκαταβολών των πελατών. 
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Οι βασικοί αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διαρθρώσεως για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

Οι παρακάτω αριθμοδείκτες, δείχνουν τη θέση της Εταιρείας σε σχέση με το 2018. 

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (χιλ. Ευρώ) 

α) Περιθώριο Μ. Κ. =
Μ.Κ.

Πωλήσεις
=

2.662.665

7.602.105
= 35.03%, έναντι

1.884.747

5.911.721
= 31,88% του 2017. 

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (χιλ. Ευρώ) 

α) Γενικής Ρευστότητας =      
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Βραχυπρόσεμων Υποχρεώσεων 
 =  

𝟔.𝟐𝟔𝟔.𝟔𝟎𝟏

𝟒.𝟒𝟑𝟑.𝟗𝟔𝟐
= 141,3%   

έναντι
3.962.011

2.442.990
= 162,18% του 2017. 

 

β) Πραγματικής Ρευστότητας =  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό−Απόθεμα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
=

6.266.600 − 576.267

4.433.962
= 128% έναντι  

3.962.011−774.734

2.442.990
= 130,47% του 2017.  

 

γ) Άμεσης Ρευστότητας =  
Διαθέσιμα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
=

2.361.646

4.433.962
= 53,2%  έναντι

934.628

2.442.990
= 38,26%  

του 2017 

 

 

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (χιλ. Ευρώ) 

α) Ταχύτητα Κυκλοφ. Αποθέμ. (σε ημέρες) =
Μέσο Απόθεμα Προϊόντων × 365

Πωλήσεις
= 

 

=
(576.267+774.734) 2×365⁄

7.602.105
= 32,43 ημέρες την 31.12.2018, 

έναντι
(1.481.854 + 774.734) 2 × 365⁄

5.911.721
= 69,66  ημέρες την 31.12.2017. 

 

β) Ταχύτητα Κυκλοφ. Απαιτήσεων (σε ημέρες) 
(Απαιτ.Έναρξης+Απαιτ.Λήξης) 2×365⁄

Πωλήσεις
=

(2.252.649+3.328.688)/2

7.602.105
× 365 = 134 ημέρες την 31.12.2018    

 

 

έναντι 
(5.439.572 + 2.252.649)/2

5.911.721
× 365 = 237,47 ημέρες την 31.12.2017. 

  

 

γ) Ταχύτητα Κυκλοφ. Παγίων =  
Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρό Πάγιο Έναρξης
=

7.602.105

318.165
= 23,89 ημέρες την 31.12.2018 

 έναντι
Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρό Πάγιο Έναρξης
=

5.911.721

347.993
= 16,9 ημέρες την 31.12.2017  

2. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 

Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. 
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3. Προοπτικές 

Η Εταιρεία προβλέπει ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα διατηρήσει ικανοποιητική δραστηριότητα στα ίδια 
περίπου επίπεδα με αυτά της κλειόμενης χρήσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι παρά την 
συνεχιζόμενη επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας, την καθυστέρηση του προγράμματος επενδύσεων 
και την ένταση της αβεβαιότητας, θα υπάρξει αύξηση του μεριδίου αγοράς συνέπεια μιας νέας 
στρατηγικής προσέγγισης των πελάτων, ανάπτυξης των συνεργατών και της εισόδου στην αγορά της 
νέας γενιάς προιόντων κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας. 

4. Κυριότεροι Κίνδυνοι 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.  

Πιστωτικός κίνδυνος  

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται 
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων 
και επομένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.  

Η Διοίκηση εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική και η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται συστηματικά. Πιστοληπτικές αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες,  οι 
απαιτήσεις ασφαλίζονται σε αναγνωρισμένη εταιρεία του κλάδου ασφάλισης πιστώσεων και εμπράγματες 
εγγυήσεις λαμβάνονται σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η Εταιρεία όπως προκύπτει από τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εμφανίζει επαρκή ρευστότητα και συνεχή βελτίωση των σχετικών 
δεικτών και επομένως ο σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της.  

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς  

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.  

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου 
ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς.  

Λειτουργικός κίνδυνος  

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από αιτίες που 
σχετίζονται με τις διαδικασίες, το προσωπικό της Εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδομές, καθώς και 
από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και ρευστότητας) 
όπως αυτές προκύπτουν από νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα 
εταιρικής συμπεριφοράς. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των εργασιών της Εταιρείας. 
Στόχος της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικών ζημιών και προσβολής της φήμης της Εταιρείας.  

Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα όπως κατάλληλος 
διαχωρισμός των καθηκόντων, συμφωνία και παρακολούθηση συναλλαγών, συμμόρφωση με 
ρυθμιστικές και άλλες νομικές απαιτήσεις κλπ. 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελληνική οικονομία 

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2018 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 
επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το 
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.   

 

 



ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)                                                                            
 

 

5 | Σελίδα 

 

 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 
αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και τη χρηματοοικονομική της 
κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν την λειτουργία 
της. Η Εταιρεία, σε συνδυασμό με τη  μητρική της εταιρεία, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές 
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα 
και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της. Η πορεία της Εταιρείας 
στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική με βάση αυτών των  μέτρων στήριξης που 
ελήφθησαν και λαμβάνονται από τη Διεύθυνση της Εταιρείας. 

5. Περιβαλλοντικά Ζητήματα 

Η λειτουργία της Εταιρείας δεν επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο η περιβαλλοντική πολιτική 
µας αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της Διοίκησης να λειτουργεί µε απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον με 
βασική αρχή της την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιδιώκει την προώθηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
υπευθυνότητας, τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους και απαιτεί, 
τη συμμόρφωση µε τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με 
τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζομένων της. Έχει ενσωματώσει κατάλληλες διαδικασίες στις δραστηριότητες της 
λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον προσαρμόζοντας τις επιχειρηματικές της 
πρακτικές για θέματα όπως η ανακύκλωση, η μείωση ενέργειας, η συνεχής εκπαίδευση και 
ευεσθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

6. Εργασιακά – Κοινωνικά Ζητήματα 

Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας σεβόμαστε τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές: 

— της ίσης μεταχείρισης 

— της διαφορετικότητας 

— της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και 

— της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την Εταιρεία μας  με γνώμονα 
τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη, συνεργάτη και εργαζόμενου και 
αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας και η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας με στόχο τη δημιουργία και την 
εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.  

7. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2018 
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή  Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

8. Μερισματική Πολιτική  

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία δεν μπορεί να κάνει διανομή μερίσματος 
λόγο σωρευμένων ζημιών. 

Αυτά είναι συνοπτικά τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 και παρακαλούμε να τα 
εγκρίνετε μαζί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης και συγχρόνως να  
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απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

 

Κορωπί, 17 Οκτωβρίου 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 
 

Τα μέλη 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Casimiro Hicke Δημήτριος Πούλος Κωνσταντίνος Καραγκούνης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε (η 

Εταιρεία), 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε 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. 

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 χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλο Θέμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 

ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 

30/08/2018 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων 

Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με 

τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 

τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
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ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 

φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.   

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 

συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με 

τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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.  
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 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται 

σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου  2019 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Αναστόπουλος Γιώργος 

ΑΜ ΣΟΕΛ 15451 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 Σημειώσεις 2018  2017 

     

Κύκλος Εργασιών 5 7.602.105  5.911.721 

Κόστος Πωληθέντων 6 (4.939.440)  (4.026.974) 

Μικτό Κέρδος  2.662.665  1.884.747 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 

7 38.827 
 

30.089 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 8 (2.693.394)  (2.565.869) 

Λοιπά έσοδα  10 434.060  347.304 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης  442.158  (303.729) 

     

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 653  660 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (18.514)  (36.098) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα 

 (17.861) 
 

(35.438) 

Kέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  424.297  (339.167) 

Φόρος εισοδήματος 12 (162.275)  88.774 

     

Kέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους  262.022  (250.393) 

Λοιπά συνολικά έσοδα      

Φόρος από τροποποιητική δήλωση  (3.684)  - 

Αναλογιστικές ζημιές/(κέρδη) από 
υποχρεώσεις καθορισμένων 
παροχών στο προσωπικό 
 
 

21 1.320  

 

(21.038) 

Λοιπά συνολικά έξοδα/ έσοδα 
χρήσεως μετά από φόρους 

 (2.364) 
 

(21.038) 

Συνολικές Κέρδη /(Ζημιές) μετά 
από φόρους 

 259.658 
 

(271.431) 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις των σελίδων 14 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Σημειώσεις 

2018  2017 

Περιουσιακά Στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

    

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 13 318.165  347.993 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 22 297.011  304.242 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 37.589  35.809 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

 652.765  688.044 

 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 15 576.267  774.734 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
16 

3.328.687 
 

 2.252.649 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 2.361.646  934.628 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

 6.266.600  3.962.011 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  6.919.365  4.650.055 

 
    

 
    

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 18 1.614.000  1.614.000 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 20 179.233  179.233 

Αποθεματικά 20 340.840  340.840 

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον  (176.907)  (436.565) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.957.166  1.697.508 

 
    

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Παροχές σε εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

21 205.292  206.612 

Λοιπές προβλέψεις 25 322.945  302.945 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

 528.237  509.557 

 
    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνειο από συνδεμένη εταιρεία 24 0  750.000 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 4.433.962  1.692.990 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

 4.433.962  2.442.990 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.962.199  2.952.547 

 
    

 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 

 6.919.365 
 

 4.650.055 

 
Οι σημειώσεις των σελίδων 14 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων



ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)                                                                            
 

 

12 | Σελίδα 

 

 

Οι σημειώσεις των σελίδων 14 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      

         

(ποσά σε Ευρώ)        

    2018   2017 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες          
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης προ φόρων    424.297   (339.167) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για :         
Αποσβέσεις  13 61.467   58.845 

Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους μετά 
την έξοδο από την υπηρεσία   20 (1.320)   11.421 
Πρόβλεψης  για επισφαλείς απαιτήσεις   16 532.384   (245.000) 
Λοιπές προβλέψεις   15.440   38.000 
 
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό 
ποσό)   17.861    35.438 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες       
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων  16 (1.076.038)   3.431.923 
(Αύξηση) /Μείωση λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού   15 

 
198.467   628.909 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών )  23 
 

1.990.972   (2.622.941) 
Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβλημένα   (18.514)   (36.098) 
Καταβληθέντες φόροι   -   (248.880) 
Καταβληθέντες αποζημιώσεις   -   - 
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από 
λειτουργικές δραστηριότητες    2.145.016   712.450 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες         
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση 
(πώληση) παγίων στοιχείων  13 31.349   24.375 
Τόκοι εισπραχθέντες    653   660 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   32.002   25.035 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες         
Εξοφλήσεις δανείων από συνδεμένες εταιρείες   24 (750.000)   (608.094) 
Καθαρές ταμειακές εκροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες    (750.000)   (608.094) 
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου    1.427.018   80.641 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα έναρξης χρήσης   934.628   853.987 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα λήξης χρήσης   2.361.646 

  
934.628 
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Μετοχικ
ό 

κεφάλαι
ο 

Αποθεματι
κά υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
Αποθεματι

κό 

Λοιπά 
Αποθεματι

κά 

Κέρδη εις 
νέο 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίω
ν 

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 
2017 

1.614.00
0 

179.233 61.828 279.012 (165.134) 1.968.939 

       

        

Ζημιές χρήσεως 
μετά από φόρους 

- - - - (250.393) (250.393) 

Λοιπά συνολικά 
έξοδα 

- - - - (21.038) (21.038) 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
αποτελέσματα 

- - - - (271.431) (271.431) 

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 20
17 

1.614.00
0 

179.233 61.828 279.012 (436.565) 1.697.508 

 

 

 

Μετοχικ
ό 

κεφάλαι
ο 

Αποθεματικ
ά υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
Αποθεματικ

ό  

Λοιπά 
Αποθεματικ

ά 

Κέρδη 
εις νέο 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίω
ν 

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 
2018 

1.614.00
0 

179.233 
61.82

8 
279.012 (436.565) 1.697.508 

        

Kέρδη χρήσεως 
μετά από φόρους 

- - - - 262.022 262.022 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα/έξοδα 

- - - - (2.364) (2.364) 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
αποτελέσματα 

- - - - 259.658 259.658 

       

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 20
18 

1.614.00
0 

179.233 
61.82

8 
279.012 (176.907) 1.957.166 

 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις των σελίδων 14 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α.(η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1989, έχει την έδρα της στο Δήμο Κορωπίου 
του νομού Αττικής και όπως αναφέρεται στο καταστατικό της έχει διάρκεια ζωής 90 χρόνια. Η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται κυρίως :  

(α) Στην εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, παραγωγή, συναρμολόγηση, μίσθωση, διανομή, 
διάθεση, εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία γενικά κάθε είδους και φύσεως μηχανημάτων, 
εξοπλισμού εργοστασίων και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αγροτοβιομηχανικών 
προγραμμάτων, αγροκτημάτων, εργοστασίων γαλακτοκομικών προϊόντων, βιομηχανίας 
τροφίμων και ποτών, βιομηχανίας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, χαρτοποιίας, 
παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίας αποβλήτων, ψυκτικών ειδών, παραγωγής χάλυβος .  

(β) Στη παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας (know how) και συμβουλών κάθε φύσεως και 
περιγραφής που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.  

(γ) Στη σύνταξη τεχνικών μελετών, οικονομοτεχνικών εκθέσεων σκοπιμότητας σχετικά με την 
εγκατάσταση μηχανικού εξοπλισμού και λειτουργία εργοστασίων κάθε φύσεως.  

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί από την καταχώρηση της στο Μητρώο Α.Ε. σε ενενήντα (90) έτη και 
λήγει το 2079. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 (εφεξής 
«Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας.  

2.  Βάση προετοιμασίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Σημείωση συμμόρφωσης  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018 
καθώς και της συγκριτικής περιόδου 1.1.2017 – 31.12.2017, καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και Διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
Το Δ.Π.Χ.Α. 1, που αναφέρεται στην υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά, έχει εφαρμοστεί για την 
προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2005. Το 
ΔΛΠ 1 (παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων) απαιτεί την παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων 
για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση από τη χρήση αναφοράς. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν 
εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.  
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της παρουσιαζόμενης χρήσεως έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους και είναι συνεπείς με τις Οικονομικές Καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης.   
  
Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη χρήση 
κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί, καθώς και η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των  χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της  
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υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα 
μπορεί τελικά, να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.   
 
Για τη πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 
στις 31.12.2018 πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες Οικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης  που έληξε στις 31.12.2017. 
 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Οκτωρβίου 
2019. 

2.2 Βάση παρουσίασης  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις που συντάσσονται από τη μητρική εταιρεία ALFA LAVAL HOLDING B.V., με έδρα το 
Άμστερνταμ Ολλανδίας, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

2.3 Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. Όλες οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχουν 
στρογγυλοποιηθεί, εκτός εάν υπάρχει σχετική διαφορετική αναφορά.  

2.4 Εκτιμήσεις της Διοίκησης  

Η σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και 
παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και των 
λογιστικών υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και εξόδων. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις ενώ οι όποιες αποκλίσεις 
δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των χρηματοοοικονομικών καταστάσεων. 

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις στις 
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές 
λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν. 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και κρίσιμες 
αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, με σημαντική επίδραση στα ποσά που 
καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις ακόλουθες σημειώσεις: 

— Σημείωση 12 και 22 – Φόροι εισοδήματος και αναβαλλόμενες φορολογικές ( απαιτήσεις) / 
υποχρεώσεις 

— Σημείωση 21 – Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

— Σημείωση 16 και 29 - Πρόβλεψη απομειώσεων - διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων  

— Σημείωση 15 - Προβλέψεις για απαξίωση εμπορευμάτων  

— Σημείωση 25 - Λοιπές προβλέψεις  
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2.4.1 Παραδοχές και αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις 

 Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία - Σημείωση 21: Το κόστος 
των παροχών συνταξιοδότησης του προσωπικού καθορίζεται χρησιμοποιώντας 
αναλογιστικές μελέτες.  Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει τη διενέργεια υποθέσεων για το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και τις 
μετακινήσεις προσωπικού.  Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων, 
τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.  

 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – Σημείωση 16 και 29:  Η 
Εταιρεία προσδιορίζει ζημίες απομείωσης επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών της 
στοιχείων βάσει εκτιμήσεων για τις πραγματοποιηθείσες ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες, 
που αντλούνται από ιστορικά στοιχεία στατιστικών δεδομένων εισπράξεων για παρόμοια 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, που υπόκεινται σε αβεβαιότητα. 

 Αναγνώριση και επιμέτρηση λοιπών προβλέψεων – Σημείωση 25:  Η αναγνώριση και 
επιμέτρηση των προβλέψεων προϋποθέτει την εφαρμογή βασικών παραδοχών αναφορικά 
με την πιθανότητα εκπλήρωσης και το ύψος των χρηματοροών που θα απαιτηθούν  για τις 
εγγυήσεις των μηχανημάτων, οι οποίες στηρίζονται κυρίως σε ιστορικά δεδομένα και ενέχουν 
εκτιμήσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα.  

 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις- Σημείωση 12 και 
22: Κατά τον προσδιορισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου και η Εταιρεία 
συνεκτιμούν την επίπτωση αβέβαιων φορολογικών θέσεων και το κατά πόσο ενδέχεται να 
οφείλονται πρόσθετοι φόροι και τόκοι. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα 
στοιχεία και πληροφορίες που να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την 
επάρκεια των σχηματισμένων τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Διαφοροποιήσεις 
αυτού του τύπου στις φορολογικές υποχρεώσεις θα επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της 
περιόδου πραγματοποίησης της αναθεώρησης. 

 Προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων- Σημείωση 15 : Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των 
αποθεμάτων της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες  καταδεικνύουν είτε ότι οι 
χρηματοροές που θα προκύψουν από την τρέχουσα τιμή αγοράς και την καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία τους είναι χαμηλότερη από την κατά το τέλος της χρήσεως τιμής αποτιμήσεως τους είτε λόγω 
της κατάστασης τους δεν είναι εφικτό να πωληθούν . Η Διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά 
επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα και οι τυχόν απομειώσεις 
που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

2.5 Συνέχιση Δραστηριότητας 

Η κατάρτιση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έγινε με τη χρήση της παραδοχής της 
συνέχισης της δραστηριότητας, δεδομένου ότι δεν υφίστανται ενδείξεις που να υποδηλώνουν την 
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική 
της δραστηριότητα. 

 

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές  

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται από την Εταιρεία για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

3.1 Λειτουργικοί τομείς  

Η Εταιρεία προσδιορίζει και παρουσιάζει λειτουργικούς τομείς, σύμφωνα με την εσωτερική 
πληροφόρηση που παρέχεται στη Γενική Διεύθυνση, που είναι ο κύριος λήπτης των επιχειρηματικών 
αποφάσεων της Εταιρείας. Ένας λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της Εταιρείας που 
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αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να 
αναλαμβάνει έξοδα, του οποίου τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον κύριο λήπτη των 
επιχειρηματικών αποφάσεων της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κατανομή πόρων στον 
τομέα και την αξιολόγηση των επιδόσεων του και για τον οποίο είναι διαθέσιμες ξεχωριστές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η Εταιρεία εξέτασε τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού και αξιολόγησε 
ότι λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της ως ένας λειτουργικός τομέας. 

3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία συντάξεως 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα, του Ενεργητικού και 
των Υποχρεώσεων, αποτιμώνται με τις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές, κέρδη ή ζημίες, που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Τα μη νομισματικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται με τις τιμές των ξένων 
νομισμάτων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισής τους, εκτός από τις κατηγορίες 
των μη νομισματικών στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. Στην περίπτωση αυτή οι 
συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από τη μεταβολή της εύλογης αξίας 
και καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας σε αποθεματικό της Καθαρής Θέσης, ανάλογα με την 
κατηγορία αποτίμησης του μη νομισματικού στοιχείου. 

3.3 Χρηματοοικονομικά μέσα 

(i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα- χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τα δάνεια, τις απαιτήσεις και τις καταθέσεις κατά την ημερομηνία που 
δημιουργούνται. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά κατά την 
ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με 
αντικείμενο τα μέσα αυτά. 

Η Εταιρεία διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί 
των χρηματικών ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν ή η Εταιρεία μεταβιβάσει τα συμβατικά 
δικαιώματά της να λαμβάνει χρηματικές ροές από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα 
μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Σε περίπτωση 
συναλλαγών που, παρά τη μεταβίβαση του συμβατικού δικαιώματος για την είσπραξη των ταμειακών 
ροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά 
παραμένουν στην Εταιρεία, δε διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Το ποσό που 
εισπράττεται από τη μεταβίβαση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης όταν και μόνον όταν η Εταιρεία έχει το νομικό 
δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση είτε να 
ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: εμπορικές και 
λοιπές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  

Οι απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 
που δε διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν άμεσα συνδεμένα με τις συναλλαγές κόστη. 
Μετά την αρχική αναγνώριση τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως σε 
τράπεζες.  

 

 



ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)                                                                            
 

 

18 | Σελίδα 

 

 

(ii) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την 
οποία η Εταιρεία γίνεται αντισυμβαλλόμενο μέρος, βάσει των συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού 
μέσου.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι 
συμβατικές υποχρεώσεις της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. 

Όπου η υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη, από τον ίδιο δανειστή 
με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς, 
μια τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και 
αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης, και η διαφορά των αντίστοιχων ποσών αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν και μόνον όταν, η Εταιρεία έχει το 
νομικό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται, είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση, είτε να 
ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα: δανειακές υποχρεώσεις από συνδεμένες εταιρείες, εμπορικές, φορολογικές και 
λοιπές υποχρεώσεις. 

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν 
άμεσα συνδεμένα με τις συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

(iii) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στα Ίδια Κεφάλαια.  

3.4 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, 
μεταφορικά μέσα, έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως τους μείον τις 
αποσβέσεις. Ως κόστος κτήσεως των ανωτέρω ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την 
ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. (1.1.2005) επιλέχθηκε η αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος), ως 
κόστος εκκίνησης κατά την ημερομηνία αυτή. 

 
Οι μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται ως προσαύξηση της λογιστικής αξίας των ανωτέρω ενσώματων 
παγίων όταν και μόνο όταν πιθανολογούμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 
, ενώ παράλληλα μπορεί να επιτευχθεί μια αξιόπιστη αποτίμηση του κόστους τους. Οι επισκευές & 
συντηρήσεις που διενεργούνται καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 
Οι εδαφικές εκτάσεις (γήπεδα – οικόπεδα ) δεν υπόκειται σε απόσβεση. Τα λοιπά ενσώματα πάγια 
στοιχεία αποσβένoνται με βάση τη σταθερή μέθοδο, αφού ληφθεί υπ’ όψη η ωφέλιμη ζωή τους η οποία 
κατά κατηγορία υπολογίζεται ως εξής: 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ 
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Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων Έως 10 έτη 
Τεχνικές εγκαταστάσεις (Δεξαμενές, Δίκτυα Σωληνώσεων, 
Ειδικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων) 

10 έτη 

Εργαλεία  έως 10 έτη 
Μηχανολογικά όργανα 10 έτη 
Φορτηγά αυτοκίνητα 10 έτη 
  
Μέσα εσωτερικών μεταφορών 6 - 8 έτη 
Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός γραφείων 10 έτη 
Η/Υ & συναφής εξοπλισμός 5 έτη 
  
  

 
 
Για τα ανωτέρω αποσβέσιμα πάγια στοιχεία οι υπολειμματικές αξίες θεωρούνται μηδαμινές.  
 

Τόσο οι υπολειμματικές αξίες όσο και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων υπόκεινται σε επανεξέταση κάθε χρόνο κατά την ημερομηνία καταρτίσεως των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν, κατά τη πώληση των ενσώματων παγίων, μεταξύ του τιμήματος της 
πώλησης και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της 
χρήσης. 
3.5   
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν 
μεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο 
περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης 
το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα 
αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν 
υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
από τη χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων 
καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης. 
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο 
προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα 
αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της 
αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωση της, με βάση τις ελάχιστες καταβολές των 
μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου της υποχρέωσης. 

 

Λειτουργικές Μισθώσεις 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις 
συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο 
(συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η 
ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται. Οι αναμενόμενη επίδραση για τη 
χρήση του 2019 από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α 16 αναλύονται ανωτέρω. 
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3.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο πρώτη εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή 
(F.I.F.O.) . Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος 
των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας της Εταιρείας αφαιρουμένων των υπολογιζόμενων εξόδων ολοκλήρωσης και των 
εξόδων πώλησης. 

3.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

(i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων) 

Στα πλαίσια των όσων ορίζει το ΔΠΧΑ 9, η απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων πραγματοποιείται με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών.  
  
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την επιμέτρηση της πρόβλεψη ζημίας για ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την 
αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, εάν, κατά την ημερομηνία αναφοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, το ΔΠΧΑ 9 
απαιτεί την επιμέτρηση της πρόβλεψη ζημίας για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο 
με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου. 
  
Οι παράμετροι κινδύνου που λαμβάνονται υπόψιν για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών είναι η εκτιμώμενη πιθανότητα αθέτησης, το ποσοστό της ζημίας πάνω στο 
οφειλόμενο κεφάλαιο με δεδομένο ότι ο πελάτης έχει αθετήσει να αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό 
και το υπόλοιπο που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία σε περίπτωση αθέτησης του πελάτη. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις η Εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ότι υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση που 
υποδεικνύει ότι η είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί με βάση τη σχετική σύμβαση δεν είναι 
πιθανό να εισπραχθούν στο σύνολό τους. 
 
Κατά γενικό κανόνα, η αξιολόγηση της ταξινόμησης σε στάδια διενεργείται σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. 
  
Σχετικά με τις ‘Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις’, το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την εφαρμογή της 
απλοποιημένης προσέγγισης για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η 
Εταιρεία κάνοντας χρήση της προσέγγισης αυτής, υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας 
προβλέψεων πιστωτικής ζημίας με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, με τον οποίο 
υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα 
γεγονότα καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του 
οικονομικού περιβάλλοντος.  

 

(ii) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων, επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών 
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καταστάσεων για ένδειξη πιθανής απομείωσης της αξίας τους. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
γίνεται εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού τους.  

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 
είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας του λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας του μείον το 
κόστος πώλησης. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με ένα προ-φόρου συντελεστή, ο οποίος αντανακλά τις 
τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που 
συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο. Για τον έλεγχο της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 
συγκεντρώνονται στη μικρότερη δυνατή μονάδα, που είναι ικανή να παράγει ταμειακές εισροές λόγω 
χρήσης και είναι ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων 
(«μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών»).  

Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας 
μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους και 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται σε κάθε 
ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τυχόν ενδείξεις μείωσής της ή μη 
ύπαρξής της και αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν, 
καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

3.8 Μερίσματα  

Με βάση την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται σε κάθε χρήση να διανέμουν 
στους μετόχους τους τουλάχιστον το 35% των κερδών, μετά από φόρους, και μετά από την κράτηση 
για τακτικό αποθεματικό.  Η Εταιρεία μπορεί να μην προχωρήσει σε διανομή με ομόφωνη έγκριση 
των μετόχων της. Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη 
Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

3.9 Παροχές στο προσωπικό 

(i) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό αναγνωρίζονται σε μη προεξοφλημένη βάση και 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Υποχρέωση αναγνωρίζεται για το 
ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για το βραχυπρόθεσμο μέρος των πληρωμών, εάν η Εταιρεία 
έχει παρούσα υποχρέωση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα δεδουλευμένων υπηρεσιών από 
το προσωπικό, το κόστος της οποίας μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. 

(ii) Παροχές στο προσωπικό μετά τη έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  (1) προγράμματα καθορισμένων εισφορών και 
(2) προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του 
οποίου η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε µία ξεχωριστή οντότητα (ένα ασφαλιστικό 
ταμείο) και δε θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές 
στο ασφαλιστικό ταμείο στο μέλλον. Η υποχρέωση για τις εισφορές αυτές καταχωρείται στα 
αποτελέσματα ως έξοδο όταν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών από το 
προσωπικό. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία 
της καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που 
προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες ταμιακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία 
να παρέχει εφάπαξ αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο προσωπικό της. Το 
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προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ημερομηνία αναφοράς, εταιρικών ομολόγων 
υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΑΑ) που έχουν ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές 
των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο οποίο οι παροχές 
συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό. Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται 
ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο της 
Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
κέρδη ή ζημιές από την μείωση στα ποσά των μελλοντικών εισφορών («περικοπή») ή των 
τερματισμό παροχής («εκκαθάριση») ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών όταν αυτή 
πραγματοποιείται. Τα κέρδη ή ζημιές από την περικοπή ή εκκαθάριση προκύπτουν από την 
μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, καθώς και των τυχόν 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών καθώς και τυχόν κόστους προϋπηρεσίας που δεν είχε 
αναγνωριστεί προηγούμενα. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν κατά τον 
υπολογισμό της υποχρέωσης της Εταιρείας από ένα πρόγραμμα, αναγνωρίζονται άμεσα στην 
κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων.  

3.10 Προβλέψεις  

Μία πρόβλεψη καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης όταν η Εταιρεία έχει νομική 
ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί 
εκροή οικονομικού οφέλους για τακτοποίηση της υποχρέωσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και, αν δεν είναι πλέον 
πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις 
αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δημιουργήθηκαν. Εάν η επίπτωση είναι σημαντική, οι προβλέψεις προσδιορίζονται με προεξόφληση 
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών εκροών κάνοντας χρήση ενός συντελεστή προ-φόρου, ο 
οποίος αντικατοπτρίζει τη διαχρονική αξία του χρήματος και, όπου πρόσφορο, τους ειδικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η 
αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου, καταχωρείται σαν κόστος 
δανεισμού. 

3.11 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον 

όμιλο και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας, τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις Αγαθών: Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που 

απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή και η 

είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι πωλήσεις των αγαθών, γίνονται 

κυρίως επί πιστώσει. 

- Παροχή Υπηρεσιών: Το έσοδο από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με προκαθορισμένη τιμή 

αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των 

υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Όταν 

το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

βάσιμα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες 

είναι ανακτήσιμες. Σε περιπτώσεις που μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι 

δαπάνες ή ο βαθμός ολοκλήρωσης, οι αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή 

μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής 

τους. 
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- Έσοδα από Τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με 

την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.12 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο βαθμό 
που δεν αφορούν μια συνένωση επιχειρήσεων, ή στοιχεία που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα. 

Ο τρέχων φόρος είναι ο αναμενόμενος φόρος εισοδήματος πληρωτέος ή απαιτητός επί των 
φορολογικών κερδών ή ζημιών της χρήσης εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή που έχει 
θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμογών στο φόρο εισοδήματος προηγούμενων 
χρήσεων. 

Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και την αξία των παραπάνω για φορολογικούς σκοπούς. Αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται 
για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή 
υποχρεώσεων από συναλλαγή που δεν σχετίζεται με συνένωση επιχειρήσεων και που δεν 
επηρεάζει τα λογιστικά ή τα φορολογικά κέρδη, διαφορές που σχετίζονται με συμμετοχές σε 
θυγατρικές στο βαθμό που είναι πιθανό ότι δε θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον καθώς και 
διαφορές που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Ο αναβαλλόμενος φόρος 
υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοσθούν στις προσωρινές 
διαφορές όταν αυτές αναστραφούν με βάση τους θεσπισμένους ή ουσιαστικά θεσπισμένους νόμους 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συμψηφισμός των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, εάν υπάρχει σχετικό 
νομικό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και που 
συσχετίζονται με φόρο εισοδήματος που έχει επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή στην ίδια 
φορολογική οντότητα ή σε διαφορετικές φορολογικές οντότητες, οι οποίες πρόκειται να 
εκκαθαρίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους σε καθαρή βάση, ή εάν 
αυτές πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως. 

Κατά τον προσδιορισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου η Εταιρεία συνεκτιμά την 
επίπτωση αβέβαιων φορολογικών θέσεων και το κατά πόσο ενδέχεται να οφείλονται πρόσθετοι 
φόροι και τόκοι. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα στοιχεία και πληροφορίες που 
να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την επάρκεια των σχηματισμένων 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Διαφοροποιήσεις αυτού του τύπου στις φορολογικές 
υποχρεώσεις θα επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της περιόδου πραγματοποίησης της αναθεώρησης.  

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη προσαρμοσμένα με την αναστροφή των εκπεστέων προσωρινών 
διαφορών, θα υπάρξουν έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  Η αξία των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής 
Θέσης και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος 
θα υλοποιηθεί.  

Επιπλέον φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων αναγνωρίζονται 
ταυτοχρόνως με την υποχρέωση για την πληρωμή των μερισμάτων. 

3.13 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 
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Τα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από επενδυμένα κεφάλαια. Τα έσοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν καταστούν δεδουλευμένα με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν τους τόκους των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
και τους τόκους από την προεξόφληση των προβλέψεων. Τα κόστη δανεισμού που δε σχετίζονται 
άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονται 
καθαρά/συμψηφισμένα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

3.14 Μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα ισόποσα κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Η Εταιρεία δε συνάπτει συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

3.15 Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή 
μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικής εφαρμογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά 1η Ιανουαρίου 2018. 
 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων 
και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις 
προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε 
αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και  το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει σημαντική επίδραση 
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Το θεμα αναλυεται περετέρω στην παραγραφο 3.7  
 
 
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 
 
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το 
είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης 
για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις.  
 
Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο. Το νέο πρότυπο δεν είχε σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού δεν υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές κατά την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών. Συνεπώς η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 
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δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε 
αυτό. Η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
 
Το έσοδο της εταιρείας αποτελείται κυρίως από τις εξής δύο κατηγορίες, το έσοδο από την ναυτιλία 
και το έσοδο από την βιομηχανία. 
Έσοδο από Ναυτιλία : Η εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδo όταν εκπληρώνεται μια συμβατική 
υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη με την παράδοση αγαθού. Η εταιρεία εξετάζει και λαμβάνει 
υπόψη της εάν υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις  και που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ξεχωριστές συμβατικές υποχρέωσεις, βάσει των οποίων θα πρέπει να 
αναγωριστεί διαφορετικό αντίτιμο. Για όλα αυτά τα δικαιώματα η Εταιρεία αξιολογεί την πιθανότητα 
εξάσκησής τους και στη συνέχεια το μέρος του εσόδου το οποίο αναλογεί στο συγκεκριμένο δικαίωμα 
αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα είτε εξασκηθεί είτε λήξει. Η εφαρμογή του νέου προτύπου έχει 
μηδενική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
Έσοδο από Βιομηχανία : Η εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδo όταν εκπληρώνεται μια συμβατική 
υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη με την παράδοση αγαθού (που ταυτίζεται με το χρόνο που 
πραγματοποείται και ο έλεγχος επί του αγαθού στον πελάτη). Η εταιρεία εξετάζει και λαμβάνει υπόψη 
της εάν υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις  και που θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ξεχωριστές συμβατικές υποχρέωσεις, βάσει των οποίων θα πρέπει να αναγωριστεί 
διαφορετικό αντίτιμο. Για όλα αυτά τα δικαιώματα η Εταιρεία αξιολογεί την πιθανότητα εξάσκησής 
τους και στη συνέχεια το μέρος του εσόδου το οποίο αναλογεί στο συγκεκριμένο δικαίωμα 
αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα είτε εξασκηθεί είτε λήξει. Η εφαρμογή του νέου προτύπου έχει 
μηδενική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 

 
ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 
 
Στόχος των αποσαφηνίσεων είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των 
απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό 
χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του 
«μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή 
εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή 
εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες 
διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις 
παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 
πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Το 
ανωτέρω πρότυπο δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την 
αξία των μετοχών  
Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην 
επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, (β) 
παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων 
παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και 
προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία διαφοροποιεί την 
ταξινόμηση μιας συναλλαγής από  διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται με 
συμμετοχικούς τίτλους.. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. 
 
 
ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου 
ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις 
αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει 
να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής. 
Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή 
στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές 
 
Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή 
πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική 
υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική 
αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η 
ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της 
αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. 
Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει 
να καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η 
Διοίκηση του Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει σημαντική επίδραση. 
 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια 
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας 
επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι 
οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να 
διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική 
αναγνώριση.  
. 
 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και 

η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 
γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη 
(«μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να 
αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν 
ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των 
εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Εταιρεία είναι στο στάδιο εξέτασης των 
επιπτώσεων από το ανωτέρω πρότυπο.  
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ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 
και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 
εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 
του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων 
είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 
στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 
περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται 
σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της 
τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
δε θα υπάρχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση) 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να 
καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την 
πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης 
εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δε θα υπάρχει επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και 
κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι 
οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, 
διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι 
μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες 
συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η 
οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων 
συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δε θα υπάρχει επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος   
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της 
αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων 
εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών 
θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, 
την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις 
φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις 
περιστάσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δε θα υπάρχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

 
ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών 
(Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν 
επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης 
και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας 
μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις  
 
διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού 
στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος 
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καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δε θα υπάρχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 
Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση 
των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους 
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 
επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο 
καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές 
στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο 
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να 
αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που 
αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  
 
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) 
με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει 
αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια 
λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 
που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
δε θα υπάρχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται 
σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις 
αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». 
Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις 
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
δε θα υπάρχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή 
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν 
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δε θα υπάρχει επίδραση 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις 
στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που 
αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή  που 
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν 

μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως 
κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  

 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες 
των πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων, θα  
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πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του 
παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του 
προτύπου ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο 
για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά 
για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το 
κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από 
γενικό δανεισμό. 

 
 

 

4 Καθορισμός ευλόγων αξιών 

Η Εταιρεία έχει εδραιώσει ένα πλαίσιο ελέγχου αναφορικά με τη μέτρηση της ανακτήσιμης 
αξίας/εύλογης αξίας, το οποίο περιλαμβάνει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη 
για την εποπτεία όλων των σημαντικών μετρήσεων εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των 
Επιπέδου 3 τιμών και η οποία αναφέρεται απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή.  

Η ομάδα αξιολόγησης εξετάζει τακτικά τις σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές και τις 
προσαρμογές αποτίμησης.  

Κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί μετρήσιμα μεγέθη της αγοράς, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.  Οι εύλογες αξίες 
κατατάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις 
τεχνικές μεθόδους αποτίμησης, ως εξής: 

Επίπεδο 
1: 

τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για πανομοιότυπα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 
2: 

δεδομένα, εκτός των τιμών αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 και είναι 
παρατηρήσιμα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. 
τιμές) είτε έμμεσα (π.χ. εξαχθέντα από τιμές). 

Επίπεδο 
3: 

δεδομένα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε 
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες μετρήσεις). 

Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή μιας υποχρέωσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα της 
ιεράρχησης εύλογων αξιών, τότε η επιμέτρηση της εύλογης αξίας κατατάσσεται στο σύνολό της 
στο ίδιο επίπεδο της ιεράρχησης με το χαμηλότερου επιπέδου δεδομένο που είναι σημαντικό για 
ολόκληρη την επιμέτρηση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της 
ιεράρχησης εύλογων αξιών στο τέλος της περιόδου σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 
εντός της οποίας συντελέστηκε η αλλαγή.  Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ 
επιπέδων της ιεράρχησης εύλογων αξιών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο στόχος της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της με σκοπό την παροχή αποδόσεων στους μετόχους και οφέλη 
στους άλλους ενδιαφερόμενους και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώσει το 
κόστος κεφαλαίου. Η Εταιρεία παρακολουθεί μηνιαία τις δραστηριότητές που παράγονται από τις 
λειτουργίες της, ώστε να ανταποκρίνεται στις κεφαλαιουχικές της ανάγκες. Επιπλέον, η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμο ενδοομιλικό δανεισμό και λειτουργικές ταμειακές ροές για την 
εκπλήρωση των αναγκών της σε κεφάλαια. 
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Επίσης, η Ελληνική εταιρική νομοθεσία θέτει ορισμένους περιορισμούς στη διανομή των μερισμάτων 
και τη διατήρηση ορισμένων υποχρεωτικών αποθεματικών (σημείωση 20). 

Τέλος, βάσει της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, οι εταιρείες απαιτείται να διατηρούν το σύνολο 
των ιδίων κεφαλαίων τους στο 50% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν 
μειωθεί κάτω από αυτό το επίπεδο, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων μέσα σε έξι μήνες μετά από το τέλος της χρήσης για να αποφασίσει τις 
κατάλληλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  
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5 Κύκλος Εργασιών 

  2018 2017 

    

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού 3.939.361 3.978.347 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων εξωτερικού 1.629.449 366.870 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 750.161 117.440 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 379.437 242.423 

Προμήθειες πωλήσεων εξωτερικού 903.697 1.206.641 

Σύνολο 7.602.105 5.911.721 

6 Κόστος Πωληθέντων 

  2018 2017 

    

Μεταβολή εμπορευμάτων και λοιπόν αποθεμάτων 4.608.854 3.968.753 
Άλλα κόστη πωλήσεων  98.675 - 
‘Εσοδα από ιδιόχρηση   - (10.200) 
Αμοιβές τρίτων  70.296 9.812 
Έξοδα μεταφοράς εμπ/των  6.615 18.603 

Ασφάλιστρα μεταφοράς - 2.006 

Πρόβλεψη εξόδων από τον όμιλο  155.000  

Πρόβλεψη εγγυήσεων μηχανημάτων - 38.000 

Σύνολο 4.939.440 4.026.974 

7 Λοιπά έσοδα 

  2018 2017 

      
Έσοδα αποστολής αγαθών 38.827 30.089 

Σύνολο 38.827 30.089 

8 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

Οι βασικές κατηγορίες εξόδων διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

     2018 2017 

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές (σημ.9) 1.439.306 1.321.720 
Αποσβέσεις  61.467 58.845 
Αμοιβές τρίτων  338.825 375.452 
Παροχές τρίτων (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.) 339.073 378.608 
Προβολή και διαφήμιση 126.778 54.525 
Επισκευές - Συντηρήσεις 16.481 11.651 
Έξοδα ταξιδίων 62.076 67.302 
Φόροι και τέλη 54.846 65.972 
Έξοδα μεταφορών  71.877 86.529 
Έντυπα και γραφική ύλη 9.509 10.563 

Λοιπές παροχές τρίτων και άλλα έξοδα 7.786 23.953 

Προβλέψεις 165.370 110.749 

Σύνολο 2.693.394 2.565.869 
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9 Έξοδα προσωπικού 

  2018 2017 

Μισθοί και ημερομίσθια 1.071.606 981.675 
Εργοδοτικές εισφορές 257.685 241.236 
Παροχές σε εργαζόμενους λόγω εξόδου από υπηρεσία 
(σημ. 21) 

- - 

Λοιπές παροχές στους εργαζόμενους 110.015 98.809 

Σύνολο 1.439.306 1.321.720 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την τρέχουσα περίοδο ήταν 22 άτομα (2017: 
21 άτομα). 

10 Λοιπά λειτουργικά έσοδα ( έξοδα)  

  2018 2017 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 190 1.292 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 119.816 69.292 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 339.109 295.000 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (1.891) (3.344) 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (23.164) (14.936) 

Σύνολο 434.060 347.304 

11 Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

  2018 2017 

      
Τόκοι καταθέσεων 653 660 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 653 660 

    
Χρεωστικοί τόκοι δανείων   (5.346) (21.690) 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (13.168) (14.408) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (18.514) (36.098) 

    
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (17.861) (35.438) 

12 Φόρος εισοδήματος 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια 
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν 
προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα 
βιβλία του φορολογούμενου και με βάση τους ελέγχους αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής 
φόρου εισοδήματος, κατά την  31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ήταν 29%. Σύμφωνα με το Ν.4579/2018 
που ψηφίσθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018, ο φορολογικός συντελεστής για το έτος 2019 θα είναι 28%, 
για το έτος 2020 27%, για το έτος 2021 26% και από το έτος 2022 και μετά θα είναι 25%. Oι 
αναβαλλόμενοι φόροι επί προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης 
υπολογίσθηκαν με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει τη χρονιά που 
αυτές θα πραγματοποιηθούν.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 
προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογισμένη σε ποσοστό 100% επί του φόρου εισοδήματος της 
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τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό 
προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 
2012. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ΄ αριθμ. 1738/2017, η παραγραφή των 
φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι 
αντισυνταγματικές. Συνεπώς, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί τις φορολογικές υποχρεώσεις της 
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ως οριστικές. 

 

Η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον 
ορκωτό ελεγκτή της για κάθε χρήση από το 2011 έως και το 2017 σύμφωνα με την Ελληνική 
φορολογική νομοθεσία. Από 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό 
για τις ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Αν από το 
πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα 
οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Η διαπίστωση στο φορολογικό 
πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, βάσει του οποίου οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, 
επιλέγονται με απόφαση των φορολογικών αρχών με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, 
εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τις αρχές και δε δημοσιοποιούνται. 
Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της 
Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους. Η 
Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των 
χρήσεων αυτών από τις φορολογικές αρχές.  

Τέλος, για την κλειόμενη χρήση του 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65 Α του νόμου 
4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσης του 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Το 2018 η Εταιρεία δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στις φορολογικές 
ζημιές της χρήσης οι οποίες ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 92.845, επειδή εκτιμά ότι δε θα υπάρξουν 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη στο άμεσο μέλλον έναντι των οποίων οι ζημιές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν.Τα κύρια στοιχεία του εξόδου/(οφέλους) από τη φορολογία εισοδήματος κατά την 
ημερομηνία αναφοράς είναι τα εξής:  
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   2018 
 

2017 

Τρέχων φόρος εισοδήματος    
 

  
Τρέχων φόρος  155.044  0.00 

Σύνολο τρέχοντος φόρου  155.044  0.00 

Αναβαλλόμενος φόρος όφελος      
Χρέωση / (Πίστωση) αναβαλλόμενης φορολογίας 
στα αποτελέσματα  

 
7.231 

 
(88.774) 

Σύνολο αναβαλλόμενου και τρέχοντος φόρου  162.275  (88.774) 

Συνολικό έξοδο /έσοδο από φόρο 
εισοδήματος 

 
162.275 

 
(88.774) 

Συμφωνία πραγματικού φορολογικού 
συντελεστή  

 
 

 
 

Κέρδη /Ζημιές χρήσεως προ φόρων   424.297   (339.167)  
Φόρος εισοδήματος βάσει του εγχώριου 
φορολογικού συντελεστή  

29,00% 123.046 29,00% (98.358) 

Μη εκπιπτόμενα έξοδα  (11,%) 46.618 (22,48%) 76.232 
Δημιουργία και αντιστροφή προσωρινών 
διαφορών και λοιπά 

 
(1,7%) 

7.231 
 

(26,17%) 
(88.774) 

Μόνιμες Διαφορές και έσοδα φορολογημένα σε 
προηγούμενη χρήση. 

 
17,4% (74.085) 

 
6.52% 22.126 

Επίπτωση πραγματικού φορολογικού 
συντελεστή 

 
38,25% (162.275) 

 
26,17% (88.774) 

13 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

   
Κτίρια 

(εγκαταστάσεις 
τρίτων) 

Μηχανήματ
α και 

Τεχνικός 
Εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Κόστος κτήσης           

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017   401.843 70.834 306.713 779.390 

Προσθήκες   1.839 3.936 18.600 24.375 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017   403.682 74.770 325.313 803.765 

Σωρευμένες αποσβέσεις           

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017   101.052 64.649 231.226 396.927 

Αποσβέσεις   41.756 907 16.182 58.845 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017   142.808 65.556 247.408 455.772 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 

  260.874 9.214 77.905 347.993 

           

      

Κόστος κτήσης           

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018   403.682 74.770 325.313 803.765 

Προσθήκες   13.656 1.750 16.233 31.639 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018   417.338 76.520 341.546 835.404 

Σωρευμένες αποσβέσεις           

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018   142.808 65.556 247.408 455.772 

Αποσβέσεις   42.862 1.168 17.437 61.467 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018   185.670 66.724 264.845 517.239 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2018 

  231.668 9.796 76.701 318.165 
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14 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

   2018  2017 

Δοθείσες εγγυήσεις  37.589  35.809 

Σύνολο  37.589  35.809 

15 Αποθέματα  

  2018 2017 

      

Εμπορεύματα 997.455 1.075.000 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 77.132 192.281 

Μείον: Πρόβλεψη απαξειωμένων εμπορευμάτων (498.320) (492.547) 

Σύνολο 576.267 774.734 

Η κίνηση των προβλέψεων για την απομείωση των αποθεμάτων αναλύεται ως ακολούθως: 

 
 

  2018 2017 

      
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 492.547 492.547 

Αντιστροφή προβλέψεων 5.773  -  

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 498.320 492.547 

16 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  2018 2017 

Απαιτήσεις από πελάτες 2.763.372 2.195.758 
Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις (σημ.26) 389.197 427.109 
Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 871.265 1.014.453 
Χρεώστες Διάφοροι 503.229 323.920 
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 11.389 32.695 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 4.680 5.542 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων (σημ. 29) (1.214.444) (1.746.828) 

Σύνολο 
3.328.688 

 
2.252.649 

Η κίνηση των προβλέψεων για την απομείωση των απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  2018 2017 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 1.746.828 2.565.331 

Χρησιμοποιηθήσα πρόβλεψη από διαγραφή/εξόφληση  πελατών (292.605) (573.503) 

Αντιστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων 
                 

(239.779) 
                 

(245.000) 

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 1.214.444 1.746.828 

Για την έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και για την πρόβλεψη για ζημίες απομείωσης 
των εμπορικών απαιτήσεων γίνεται αναφορά στη σημείωση 29. 
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17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  2018 2017 

Τραπεζικές καταθέσεις  2.348.139 917.543 

Μετρητά 13.507 17.085 

Σύνολο 2.361.646 934.628 

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου και η αντίστοιχη ανάλυση ευαισθησίας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σημείωση 29. 

Στο κονδύλι Τραπεζικές Καταθέσεις, υπάρχει ποσό €972χιλ το οποίο δεν αφορά καταθέσεις σε 
τράπεζες αλλά καταθέσεις σε ίδρυμα του Ομίλου μέσω του συστήματος Netting.  

18 Μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη ανά μετοχή 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα μιας ψήφου ανά 
μετοχή στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου γίνονται 
κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Την 31 Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε Ευρώ 1.614.000 (31 Δεκεμβρίου 2017: Ευρώ 1.614.000) 
διαιρούμενο σε 807.000 μετοχές (31 Δεκεμβρίου 2017: 807.000) ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,00 η 
κάθε μία. 

19 Μερίσματα 

Η Εταιρεία δεν μπορεί να κάνει διανομή μερισμάτων λόγω ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 

20 Αποθεματικό 

 2018 2017 

Τακτικό αποθεματικό  61.828 61.828 
Έκτακτα αποθεματικά 225.679 225.679 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 53.333 53.333 

Σύνολο 340.840 340.840 

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι ανώνυμες εταιρείες έχουν υποχρέωση να 
σχηματίζουν τακτικό αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 5% επί των ετησίων καθαρών κερδών τους, 
όπως προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία, έως ότου φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού 
κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεματικό δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της Εταιρείας 
και μπορεί μόνο να καλύψει πιθανές ζημίες, εάν προκύψουν. Κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2018 δε 
σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό λόγω υπαρξης ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 

Λοιπά αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά κυρίως αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά και αποθεματικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο. Τα αποθεματικά αυτά δεν πρόκειται να διανεμηθούν στο άμεσο 
μέλλον και ως εκ τούτου δεν υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΔΛΠ 12. 

21 Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, να αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία 
καθορίζει το εφ’ άπαξ ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη 
συνταξιοδότησή τους, που συνήθως εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, όπως η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών. 
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Η κίνηση του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναλύεται ως εξής: 

  2018 2017 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 206.612 174.153 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 11.932 8.460 
Χρεωστικοί τόκοι 3.264 2.961 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (22.955)           - 
Κόστος  περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού εργασίας 22.955             -   
Αναλογιστικές Ζημιές/κέρδη στα λοιπά αποτελέσματα (16.516) 21.038 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 205.292 206.612 

Η κίνηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης έχει 
ως ακολούθως: 

  2018 2017 

   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 206.612 174.153 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (22.955) - 
Καταχωρημένη δαπάνη στα αποτελέσματα  38.151 11.421 
Αναλογιστικά κέρδη στα λοιπά αποτελέσματα (16.516) 21.038 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 205.292 206.612 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 

  2018 2017 

    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  11.932 8.460 
Χρεωστικοί τόκοι 3.264 2.961 

Κόστος  περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού εργασίας  22.955   -  

Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία  38.151 11.421 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: 

  2018 2017 

    

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,83% 1,58% 

Πληθωρισμός 1,50% 1,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών  2,00% 2,00% 
Αναμενόμενος μέσος όρος υπολειπόμενης εργασιακής ζωής 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 

14,71 15,50 
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22 Αναβαλλόμενες φορολογικές Aπαιτήσεις 

Οι αναγνωριζόμενες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατανέμονται ως ακολούθως:  

 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθαρό ποσό 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Ενσώματες και ασώματες 
ακινητοποιήσεις 

9.682 13.633 - - 9.682 13.633 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού 

51.323 59.918 - - 51.323 59.918 

Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεμάτων  

124.580 
142.83

8 
- - 124.580 142.838 

Λοιπές προβλέψεις 111.426 
  

87.853 
 - 111.426   87.853 

Λοιπά στοιχεία - - - - - - 

Συνολικές φορολογικές 
(απαιτήσεις) / υποχρεώσεις 

297.011 
304.24

2 
- - 297.011 304.242 

 

Κίνηση προσωρινών διαφορών 
κατά τη διάρκεια της χρήσης 

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2018 

Καταχώρηση στα 
αποτελέσματα 

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 

2018 

Ενσώματες και ασώματες 
ακινητοποιήσεις 

13.633 (3.951) 9.682 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 59.918 
 

(8.595) 
51.323 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 142.838 (18.258) 124.580 

Λοιπές προβλέψεις 87.853 23.573 111.426 
 304.242 (7.231) 297.011 

    

23 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  2018 2017 

      

Προμηθευτές-Συνδεμένες εταιρείες (σημ.26) 379.499 339.386 

Προκαταβολές Πελατών 3.201.517 896.340 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 166.568 115.515 

Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 152.343  

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 58.160 53.170 

Πιστωτές διάφοροι 153.929 165.879 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 321.946 122.700 

Σύνολο 
4.433.962 

 
1.692.990 

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο ρευστότητας σχετικά με τους προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις 
αναλύεται στη σημείωση 29. 

24 Bραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεμένες εταιρείες 

Η σημείωση αυτή παρέχει πληροφορίες για τους όρους δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίων και συναλλαγματικό 
κίνδυνο, γίνεται αναφορά στη σημείωση 29. 
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Βραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεμένες εταιρείες 

  2018 2017 

      
Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρείες - 750.000 

Σύνολο - 750.000 

Στις 7 Ιουλίου 2014, η Εταιρεία σύναψε δάνειακή σύμβαση μέχρι ύψους  ΕΥΡΩ 2.000.000 με τη 
συνδεμένη εταιρεία του ομίλου Alfa Laval Treasury International AB, η χρησιμοποιημένη γραμμή 
πίστωσης 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 0 (2017: ΕΥΡΩ 750.000) το οποίο βάσει 
σύμβασης θα εξοφλήθηκε μέχρι  την 31 Ιανουαρίου 2018. Η διάρκεια του δανείου είναι τρία χρόνια  
και το επιτόκιο ορίστηκε σε μεταβλητό Euribor συν περιθώριο ύψους 1,75%. To μέσο επιτόκιο του 
δανείου κατά την διάρκεια του 2018 ήταν 1,75% (2017: 1,75%). Την 22 Ιουνίου 2017, η Εταιρεία 
ανανέωσε την γραμμή πίστωσης της δανειακή σύμβαση με την συνδεδεμένη εταιρεία Alfa Laval 
Treasury International AB και επέκτηνε την λήξη του από 30 Ιουνίου 2017 σε 30 Ιουνίου 2019. 

25 Λοιπές προβλέψεις  

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν αφορούν προβλέψεις από εγγυήσεις μηχανημάτων και 
ανταλλακτικών. 

26 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένες εταιρείες του Ομίλου έχουν ως εξής: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις από: 2018 2017 

Alfa Laval Treasury 389.197 349.130 
Alfa Laval Europe AB - 77.979 

Σύνολο 389.197 427.109 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε: 2018 2017 

Alfa Laval (PTY) Ltd - 3.918 

Alfa Laval Copenhagen A/S - 155.720 
Alfa Laval Panama 
 

6.183 - 

Alfa Laval VIETNAM 
 

1.000 - 

Alfa Laval Tumba AB 56.936 3.069 
Alfa Laval Treasury 315.380 176.679 

Σύνολο 379.499 339.386 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε: 2018 2017 

Alfa Laval Treasury International AB  -  750.000 

Σύνολο - 750.000 
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Alfa Laval Aalborg - 7.020 

Alfa Laval (China) Ltd 151.314 43.234 

Alfa Laval (India) Ltd 35.139 - 

Alfa Laval (Pty) Ltd 3.889 2.908 

Alfa Laval (Thailand) Ltd 5.589 - 

Alfa Laval Aalborg A/S Marine Division 6.200  
Alfa Laval AB 31.411 29.337 

Alfa Laval Australia Pty Ltd - 1.630 

Alfa Laval Benelux BV 15.868 6.625 

Alfa Laval Copenhagen A/S 2.900.569 - 

Alfa Laval Corporate AB 19.441 326 

Alfa Laval Eastbourne Ltd 9.508 33.030 

Alfa Laval Europe AB 1.109 - 

Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd 60.403 70.536 

Alfa Laval HES SAS - 1.942 

Alfa Laval Inc 2.033 98.656 

Alfa Laval Iberia SA 4.293 695 

Alfa Laval Italy Srl 36.022 93.700 

Alfa Laval K.K. 1.884 - 

Alfa Laval Kolding A/S 13.805 80.061 

Alfa Laval Korea Ltd 10.849 2.028 

Alfa Laval Kraków Sp. z o.o. 107.003 31.957 

Αγορές αγαθών και λοιπά έξοδα: 2018 2017 

 

Πωλήσεις αγαθών και λοιπά έσοδα: 2018 2017 

Alfa Laval Middle East Ltd 1.400 565 

Alfa Laval Nijmegen B.V, (IGS) 1.300 - 

Alfa Laval SAS 7.800 - 

Alfa Laval Benelux BV 4.838 375 

Alfa Laval Copenhagen A/S 79.316 - 

Alfa Laval Inc. 350 - 

Alfa Laval SRL 500 - 

Alfa Laval Corporate AB 35.555 37.244 

Alfa Laval Europe AB 886.781 1.090.790 

Alfa Laval Italy S.r.l 18.594 15.580 

Alfa Laval (Sangai)Technoogiew Co  300 394 

Alfa Laval Lund AB 850 35.749 

Alfa Laval Mid Europé (Germany) GmbH 13.802 26.824 

Alfa Laval (China) LTD  7.833 

Alfa Laval S p A 5.537 27.416 

Alfa Laval Kolding  2.240 

Alfa Laval EOOD  6.851 

Alfa Laval Iberia SA 8.820 70.000 

Alfa Laval Tumba AB 125.300 107.499 

Σύνολο 1.191.043 1.429.360 
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Alfa Laval Ltd 5.312 2.737 

Alfa Laval Ltd. Panama 9.514 1.226 

Alfa Laval Ltda - 2.987 

Alfa Laval Lund AB 337.984 906.261 

Alfa Laval Mid Europe AG 53.961 31.699 

Alfa Laval Middle East Ltd 5.410 4.508 

Alfa Laval Moatti snc 73.249 74.810 

Alfa Laval Nakskov A/S 71.382 68.511 

Alfa Laval Nordic AB 14.800 11.057 

Alfa Laval Polska Sp. - 829 

Alfa Laval S p A 343.277 912.609 

Alfa Laval sas 2.421 3.075 

Alfa Laval Sia - 120 

Alfa Laval Singapore Pte Ltd 63.278 23.911 

Alfa Laval Spiral snc 20.680 83.368 

Alfa Laval Taiwan Ltd 3.022 - 

Alfa Laval Treasury International AB 9.737 23.657 

Alfa Laval Tumba AB 523.455 501.154 

Alfa Laval Vietnam 1.000 - 
 

Σύνολο  4.954.811 3.156.204 
 

 

Οι συναλλαγές με συνδεμένες εταιρείες αφορούν κυρίως αγορές αποθεμάτων, παροχή τεχνικών 
υπηρεσιών, επαναχρεώσεις εξόδων και προμήθειες επί πωλήσεων. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα μέλη της Διοίκησης  έχουν ως εξής: 

 Παροχές σε μέλη της Διοίκησης: 2018 2017 

      

Αμοιβές Μελών ΔΣ και ανώτατων διευθυντικών στελεχών 244.415 223.365 

Σύνολο 244.415 223.365 

27 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεσμεύσεις  

Δεσμεύσεις από μισθώσεις: Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία είχε διάφορες μη ακυρώσιμες 
συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την μίσθωση κτιρίων και λήγουν το 2024. 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
έχουν ως ακολούθως: 

Έτος 
Λειτουργικές  

 Μισθώσεις 

Έως ένα έτος                                                                                                                                         140.153 

Ένα έως πέντε έτη                                                                                                                                                                                                                                                    442.147 

Πάνω από πέντε έτη 0 

Σύνολο ελάχιστων δεσμεύσεων ενοικίων                                                                                      582.300 

Τα συνολικά έξοδα λειτουργικών μισθώσεων ,συμπεριλαμβανομένων και μέσων μεταφοράς, που 
αφορούν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν σε Ευρώ 143.429 (2017: Ευρώ 163.483) και 
συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων» (σημείωση 8). 
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28 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει δικαστικές υποθέσεις εναντίον της σε εκκρεμότητα κατά τη συνήθη πορεία 
εργασιών της και συνεπώς δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. 

29 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα  

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών 
μέσων: 

— πιστωτικός κίνδυνος 

— κίνδυνος ρευστότητας 

— κίνδυνος αγοράς 

— λειτουργικός κίνδυνος 

Αυτή η σημείωση παρουσιάζει τις πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους 
ανωτέρω κινδύνους, τους στόχους της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη μέτρηση και διαχείριση 
του κινδύνου και τη διαχείριση του κεφαλαίου της. Περαιτέρω ποσοτικές γνωστοποιήσεις 
περιλαμβάνονται καθ΄ όλη την έκταση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του 
πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου της Εταιρείας. Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου έχει ως στόχο τον περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία 
και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας έχουν 
συσταθεί για τον εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία ώστε να 
καθορισθούν τα κατάλληλα όρια κινδύνων και οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την 
παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα 
συστήματα εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και 
στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία, μέσω της εκπαίδευσης και των προτύπων διοίκησης, 
στοχεύει στο να αναπτύξει ένα πειθαρχημένο και εποικοδομητικό περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο 
όλοι οι εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και στο οποίο η 
ανάληψη των κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους να ορίζεται 
σαφώς. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικών απωλειών για την Εταιρεία, εάν ένας 
πελάτης ή ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος, σε συναλλαγή με χρηματοοικονομικό μέσο, αποτύχει να 
εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 
απαιτήσεις της Εταιρείας από τους πελάτες. Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων ήταν η ακόλουθη: 

  Σημείωση 2018 2017 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 37.589 35.809 
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις   

16 2.951.367 2.252.649 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 2.361.646 934.628 

  5.350.602 3.223.086 

 

 

Απαιτήσεις από πελάτες 
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Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Ωστόσο, η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης, τα δημογραφικά στοιχεία 
της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης των 
υποχρεώσεων του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αγοράς, στην οποία 
λειτουργούν οι πελάτες, καθώς αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έχουν επίδραση επί του πιστωτικού 
κινδύνου, δεδομένης της παρούσας επιδείνωσης των χρηματοοικονομικών συνθηκών. Εκτός από 
τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία άλλη σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικά με τους 
πελάτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία, λειτουργεί σε ολόκληρη την εγχώρια αγορά. Επομένως, 
γεωγραφικά, δεν υπάρχει καμία συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 

Τα ακίνητα υπόλοιπα προκύπτουν κυρίως από προβλήματα πιστοληπτικής ικανότητας των 
πελατών, διαφωνίες με τους πελάτες ή απάτη. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει μια πολιτική πιστωτικού 
ελέγχου που ορίζει ότι όλοι οι νέοι πελάτες υποβάλλονται σε πιστωτικό έλεγχο πριν από τη 
συνεργασία μαζί τους. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι 
πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους και ασφαλίζονται σε 
αναγνωρισμένη εταιρεία του κλάδου ασφάλισης πιστώσεων. Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης εγγυητικές 
επιστολές από τους πελάτες προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση των υφιστάμενων 
ζημιών σχετικά με τις απαιτήσεις. Η πρόβλεψη απομείωσης αποτελείται από προβλέψεις που 
αφορούν σε συγκεκριμένους πελάτες. Το συνολικό τμήμα της πρόβλεψης απομείωσης καθορίζεται 
βάσει ιστορικών στοιχείων στατιστικών πληρωμής για παρόμοιους πελάτες. Ένας λογαριασμός 
πρόβλεψης χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις ζημίες απομείωσης εκτός αν η Εταιρεία θεωρεί ότι 
καμία αποκατάσταση του οφειλόμενου απομειωμένου ποσού δεν είναι δυνατή, οπότε τα ποσά 
θεωρούνται μη ανακτήσιμα και διαγράφονται άμεσα έναντι των αντίστοιχων λογαριασμών πελατών, 
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η 
ενηλικίωση υπολοίπων απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού ήταν: 

 2018 2017 

Μη λήξαντα 2.809.390 1.890.492 
Λήξαντα 1.214.444 1.746.828 

Σύνολο 4.023.834 3.637.320 
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων  

(1.214.444) (1.746.828) 

Σύνολο 2.809.390 1.890.492 

Η πρόβλεψη απομείωσης αφορά πελάτες, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε τακτοποίηση των χρεών 
τους προς την Εταιρεία και  με τους οποίους έχουν διακοπεί οι συναλλαγές.  

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών καθώς και οι διαγραφές πελατών, 
που έχουν μειώσει το κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, αφορά τα λήξαντα άνω του έτους 
και η κίνησή της κατά τις χρήσεις 2018 και 2017 ήταν: 2018 2017 

Υπόλοιπο της 1 Ιανουαρίου 1.746.828 2.565.331 
Αντιστροφή προβλέψεων  (532.384) (818.503) 

Υπόλοιπο της 31 Δεκεμβρίου (σημείωση 16) 1.214.444 1.746.828 

Με βάση τα ιστορικά ποσοστά αθέτησης πληρωμών και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην 
Ελλάδα, η Εταιρεία εκτιμά ότι, εκτός από τα παραπάνω, δεν απαιτείται περαιτέρω πρόβλεψη 
επισφαλειών, όσον αφορά τις εμπορικές απαιτήσεις. 
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Εγγυήσεις 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί ανέρχονται 
σε Ευρώ 460.977. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για 
τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζουν, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα υπάρχει  
αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν. Επιπλέον η 
Εταιρεία διατήρησε κατά το 2018 γραμμές πίστωσης από συνδεμένη εταιρεία (σημ. 26) ύψους  
ΕΥΡΩ 2.000.000 (αχρησιμοποίητη γραμμή πίστωσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018: 
ΕΥΡΩ 2.000.000), οι οποίες ανανεώνονταν αυτόματα. Το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των γραμμών 
αυτών την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 1,75% . 

Η Εταιρεία καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία, έχοντας παράλληλα την χρηματοοικονομική 
υποστήριξη της μητρικής Εταιρείας, στις δυσκολίες που υφίστανται λόγω των περιορισμών κίνησης 
κεφαλαίων (Capital Controls) που ισχύουν στο τραπεζικό σύστημα, στηρίζοντας τη ρευστότητα του 
εγχώριου συστήματος και συνεχίζοντας απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία της σε όλους τους 
τομείς δραστηριοποίησης.  

Παρατίθενται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, βάσει των 
συμβάσεων και συμφωνιών που ίσχυαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού: 

31 Δεκεμβρίου 2017 
Λογιστικό 
υπόλοιπο 

Συμβατικό 
υπόλοιπο 

Λιγότερο 
1 έτους 

1-3 
έτη 3-5 έτη 

 

>5 έτη 

Προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις 1.692.990 1.692.990 1.692.990 - - - 

Δάνεια από συνδεμένη 
εταρεία  750.000 751.568 751.568 - - - 

 

31 Δεκεμβρίου 2018 
Λογιστικό 
υπόλοιπο 

Συμβατικό 
υπόλοιπο 

Λιγότερο  
1 έτους 1-3 έτη 3-5 έτη 

 

>5 έτη 

Προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις 4.433.962 

 

4.433.962 

 

4.433.962 - - - 

Δάνεια από συνδεμένη 
εταρεία  - - - - - - 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα 
επιτόκια και οι τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της Εταιρείας ή την αξία των 
χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να ρυθμίσει 
και να ελέγξει την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραμέτρων, 
βελτιστοποιώντας την απόδοση με την οποία η Εταιρεία διενεργεί αυτές τις συναλλαγές εντός των 
τιθέμενων κατευθυντηρίων από το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. 

Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από αιτίες που 
σχετίζονται με τις διαδικασίες, το προσωπικό της Εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδομές, καθώς 
και από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 
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ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς 
αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς.  Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των 
εργασιών της Εταιρείας.  Στόχος της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, έτσι 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονομικών ζημιών και προσβολής της φήμης της Εταιρείας. 

Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί σχετικές διαδικασίες όπως κατάλληλος 
διαχωρισμός των καθηκόντων, συμφωνία και παρακολούθηση συναλλαγών κλπ. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο πωλήσεων, αγορών και δανείων.  
Όλες οι πωλήσεις και αγορές είναι σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  
Όλα τα τοκοφόρα δάνεια της καθώς και οι τόκοι των δανείων είναι επίσης σε Ευρώ.  

Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, δεν παρατίθεται 
ανάλυση ευαισθησίας για το σκοπό αυτό. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλισθεί από τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων έχει εξασφαλίσει 
ενδοομιλικό δανεισμό από συνδεμένη εταιρία και τον κίνδυνο αυτών των επιτοκίων η Διοίκηση της 
Εταιρείας παρακολουθεί σε τακτική βάση. 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίων. 

30 Αμοιβές Ελεγκτών 

Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε για την χρήση 2018 το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες φορολογικής 
διασφάλισης ανέρχονται σε ποσό ΕΥΡΩ 30.450. 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019 
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή  Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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