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1. Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «AΡΝΣΟΤ
ΠΡΑΗΜ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ»
θνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε:
1. Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα, ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε
2018 θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ.
2. Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2018
θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
3. Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ην 2019.
4. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ.
1.1 Απνινγηζκόο ρξήζεσο 2018
1.1.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ Δηαηξεία ζηελ ρξήζε 2016, αληηκεηψπηζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγηθή ηεο
δξαζηεξηφηεηα νθεηιφκελν ζε ηερληθφ ζθάικα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο, ην νπνίν νδήγεζε λα ηεζεί ε
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή γηα ηελ πιαηθφξκα ζπλαιιαγψλ ζε παξάγσγα
πξντφληα ζπλαιιάγκαηνο, ε νπνία θαη είρε απνηειέζεη ηε ζεκαληηθφηεξε απφ πιεπξάο εζφδσλ
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξεία απψιεζε ππνινγίζηκν χςνο ηεο πειαηεηαθήο
ηεο βάζεο φπσο θαίλεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο.
Σνλ Γεθέκβξην 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε αιιαγή ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξίζζεθε
λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ λέα Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη μεθηλήζεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ρακειήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη φγθνπ ζπλαιιαγψλ έσο φηνπ επαλέιζεη ζε
αλαπηπμηαθή πνξεία.
Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αλάθακςε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο πειαηείαο ηεο. Δθηηκνχκε φηη εληφο
ηνπ 2019 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα, ζα αλαθηεζεί έλα
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πειαηείαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία αλακέλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ άξζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη νξγαλσηηθέο θαη ζπζηεκηθέο αιιαγέο πνπ είραλ ηεζεί απφ ηελ Δπνπηηθή
Αξρή.
ε φηη αθνξά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο:
1. Ο Κχθινο Δξγαζηψλ θαηά ηε ρξήζε 2018 αλήιζε ζε επξψ 657.466 απφ επξψ 166.469 ην
2017.
2. Σα Μηθηά Απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξήζε 2018 αλήιζαλ ζε θέξδε επξψ 324.137 έλαληη
δεκηψλ επξψ (38.783) θαηά ηε ρξήζε 2017.
3. Ζ εηαηξεία παξνπζίαζε ζηε ρξήζε 2018 δεκηέο επξψ (309.959) έλαληη δεκηψλ κεηά απφ
θφξνπο χςνπο επξψ (737.224) ην 2017.
πλνπηηθά ηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηηο πεξηφδνπο 31.12.2018 θαη
31.12.2017 αληίζηνηρα, απνηππψλνληαη κέζσ ησλ Γεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο θαη Οηθνλνκηθήο
Γηάξζξσζεο, σο αθνινχζσο:
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Αξηζκνδείθηεο Απνδόζεσο θαη Απνδνηηθόηεηαο
Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ / χλνιν Δζφδσλ
Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα
Μηθηά Απνηειέζκαηα / χλνιν Δζφδσλ
Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο
Πεξηζψξην Κεξδψλ κεηά θφξσλ

31/12/2018
-47,87%
-89,03%
48,44%
49,30%
-47,14%

31/12/2017
-327,75%
-64,82%
-17,88%
-23,30%
-442,86%

31/12/2018

Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ

73,70%

31/12/2017
38,63%

Πάγην Δλεξγεηηθφ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ

10,04%

20,14%

Ίδηα Κεθάιαηα/ χλνιν Τπνρξεψζεσλ

25,36%

44,89%

χλνιν Τπνρξεψζεσλ/ χλνιν Παζεηηθνχ

79,77%

69,02%

Ίδηα Κεθάιαηα/ χλνιν Παζεηηθνχ

20,23%

30,98%

Ίδηα Κεθάιαηα/ Πάγην Δλεξγεηηθφ

201,48%

153,84%

92,49%

56,11%

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

1.1.2 Πξννπηηθέο θαη αλακελόκελε εμέιημε, θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην 2019.
ε ζπλάξηεζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο ηεο ρξήζεο 2018 ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ έιαβε ηελ απφθαζε ηεο παχζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ρξεκαηνπηζησηηθά
κέζα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Παξαγψγσλ Αζελψλ. Δθαιηήξην γηα ηελ
απφθαζε ήηαλ ην πεξηνξηζκέλν έζνδν απφ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ αγνξψλ θαη ηα ζηελά πεξηζψξηα αλάπηπμεο.
Ζ εηαηξία ζα αλαδηνξγαλσζεί εζσηεξηθά ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηεο θαηάιιεια θαη λα
εζηηάζεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη πγηή αλάπηπμή
ηεο. Με επηηπρία έρεη μεθηλήζεη λα αλαθηά δηεζλέο πειαηνιφγην πνπ ιακβάλεη απνθιεηζηηθά
ππεξεζίεο κε αληηθείκελν ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο (Forex) θαη ν ζηφρνο είλαη λα επηθεληξσζεί
απνθιεηζηηθά ζε απηή. Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο αλαδηνξγάλσζεο, κέξνο ηνπ
δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο ζα εθπαηδεπηεί ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη ζσζηά ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη λα πξνζειθχζεη πειαηνιφγην απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.
Λακβάλνληαο ππ’ φςε ην γεγνλφο φηη αθελφο έρνπλ πιήξσο μεπεξαζζεί νη ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ
νδήγεζαλ ζηελ έθηαθηε θαηάζηαζε ηνπ 2017 θαη αθεηέξνπ αλακέλεηαη λα αξζεί ε δηαδηθαζία
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε απψιεηα πειαηεηαθήο βάζεο, ζα απνθαηαζηαζεί ζε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ κέζα ζην επφκελν έηνο. Ζ Γηνίθεζε έρεη ζέζεη σο άκεζν ζηφρν ηελ ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ
εθθξεκνηήησλ κε ηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη αλακέλεηαη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ
ηελ αλαβάζκηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο.
Κχξηνο ζηφρνο γηα ην 2019 είλαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κε ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο ψζηε λα
απνθηήζεη ε εηαηξία αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά θαη λα πξνζειθχζεη
απαηηεηηθνχο πειάηεο πςειήο αμίαο..
1.1.3 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ
α)

ηόρνη θαη πνιηηηθέο όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλφ λα εθηίζεηαη. Λφγσ θαη ηεο ηδηφηεηάο ηεο
σο Δηαηξείαο επνπηεπφκελεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φρη κφλν σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηεο
νξγάλσζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ππέρεη ππνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαηήξεζε ππνδνκήο δηαρείξηζεο
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θηλδχλσλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα θαη ηελ επάξθεηά ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ ησλ θεθαιαίσλ ηεο, βάζεη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Καλνληζκνχ 575/2013 θαη
ηνπ λ. 4261/2014, ε Δηαηξεία έρεη πνιηηηθέο θαη κεραληζκνχο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδεηαη
επαξθψο ηνπο πάζεο θχζεσο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο.
β)
Έθζεζε ζε θηλδύλνπο αγνξάο, πηζησηηθό θίλδπλν θαη θίλδπλν αληηζπκβαιιόκελνπ θαη
θίλδπλν ξεπζηόηεηαο
(i) Κίλδπλνο αγνξάο
Ζ Δηαηξεία δε δηαηεξεί ζέζεηο ζε ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ θαη σο απνηέιεζκα ν θίλδπλνο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ είλαη κεδεληθφο.
(ii) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ εηαηξία ζπλεξγάδεηαη κε παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. νη νπνίνη
δέρνληαη πιεξσκέο ζε ζηεξιίλεο Ζ.Β. ή δνιάξην Ζ.Π.Α.. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξία δηαηεξεί
ρξεκαηηθά ππφινηπα ζε μέλν ζπλάιιαγκα ζην χςνο αλακελφκελσλ ξνψλ πξνο ηξίηνπο κε ζπλέπεηα ν
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο.
(iii) Πηζησηηθόο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θπξίσο κέζσ ησλ απαηηήζεσλ πξνο παξφρνπο
ξεπζηφηεηαο (LPs) φπνπ θαηαηίζεληαη θεθάιαηα πειαηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο
θαη κέζσ ησλ απαηηήζεσλ πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ηεξνχληαη ινγαξηαζκνί πειαηείαο.
Αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν θαηαβάιινληαο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε κεγάια
πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη παξφρνπο ξεπζηφηεηαο κε θήκε θαη αμηνπηζηία.
(iv) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Δίλαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο εχξεζεο επαξθψλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο
παξαθνινχζεζεο ησλ ηακηαθψλ ηεο δηαζεζίκσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
θαζψο θαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο κεξηκλά γηα ηνλ νξζφ πξνγξακκαηηζκφ θάιπςεο
ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο.
1.1.4 εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
νδήγεζαλ ζηελ αλαζηνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ
εζσηεξηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. Ήδε έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ηηο νξγαλσηηθέο θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο θαη αλακέλεηαη ην ζρεηηθφ
πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ πνπ εθηηκνχκε φηη ζα είλαη ζεηηθφ γηα ηελ Δηαηξεία.
1.2 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
1.2.1 Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο κειώλ Γ.. θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Οη ακνηβέο θαη νη παξνρέο, πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηα ζηειέρε θαη κέιε Γ.. νη νπνίεο αλαιχνληαη σο
εμήο:
Παξνρέο
Βξαρπρξφληεο παξνρέο (κηζζνί & ακνηβέο)

1/1 31/12/2018

1/1 31/12/2017

56.421

97.028
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1.2.2 Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κειώλ Γ.. θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ.
Οη Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηεο Δηαηξείαο, αθνξνχλ ζπλνιηθά ζηειέρε θαη κέιε Γ.. νη
νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο:
πλαιιαγέο
Αγνξέο κεηνρψλ ζην ΥΑ
Πσιήζεηο κεηνρψλ ζην ΥΑ

1/1 31/12/2018

1/1 31/12/2017

5.661.288
5.578.430

2.220.928
2.309.943

Γηα ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
1.2.3 Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο κειώλ Γ.. θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηειέρε θαη κέιε Γ.. ηελ 31/12/2018 θαζψο θαη ηελ
αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε έρνπλ σο εμήο:
Απαηηήζεηο / Τπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο απφ κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Τπνρξεψζεηο ζε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε

31/12/2018
242
451

31/12/2017
0
0
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «AΡΝΣΟΤ ΠΡΑΗΜ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ»
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Γλώκε κε επηθύιαμε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «AΡΝΣΟΤ ΠΡΑΗΜ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
«ARDU PRIME Α.Δ.Π.Δ.Τ.» (ε «Δηαηξεία»), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο,
ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ.
Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηκήκα «Βάζε γηα
γλψκε κε επηθχιαμε» ηεο έθζεζήο καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο, γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε
Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο
ρξήζεηο 2015 έσο θαη 2017 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά.
Ζ εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ
θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή
ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά
κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (Γ.Π.Δ.) φπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά
πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο
Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη
ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλψκε κε επηθχιαμε.

Οπζηώδεο αβεβαηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
πσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 3.2. ησλ ζπλεκκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απνθάζηζε λα αλαθαιέζεη πξνζσξηλά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο
ζηελ ρξήζε 2016, ιφγσ νξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ θαη κεραλνγξαθηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο. Ωο απνηέιεζκα ηεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο
ιεηηνπξγίαο, ε Δηαηξεία απψιεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο κε απνηέιεζκα ηα
έζνδα ηεο λα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα
ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο ηεο αδείαο παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ελψ παξάιιεια νη
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο
ελεξγεηηθνχ. Σα αλσηέξσ γεγνλφηα ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο ε νπνία
ελδερνκέλσο ζα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη
ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. Ζ γλψκε καο δελ ηξνπνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεύζπλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο ειέγρνπ πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη
ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο
ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα
ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή
ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνρσξήζεη ζ’ απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ
εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Δ., φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα
εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. θάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ
απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα
λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε
απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Δ. φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
•

Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε
καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη
πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε
ησλ δηθιείδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

•

Καηαλννχκε ηηο δηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην
ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ
δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο
Δηαηξείαο.

•

Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.

•

Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο
ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα
ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα
ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη
αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν,
κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα
ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.

•

Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε
ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε.

•

πιιέγνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα
ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ
θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Παξακέλνπκε
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.

Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ
ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ καο.
Έθζεζε επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ απαηηήζεσλ
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β)
ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην
πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2018.
β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία «ARDU PRIME
Α.Δ.Π.Δ.Τ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

γ) Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 έρεη θαηαζηεί
κηθξφηεξν ηνπ ήκηζπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο, ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ Ν.2190/1920.

DFK PD AUDIT AE

Αζήλα, 28 Φεβξνπαξίνπ 2019
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2. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
2.1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(πνζά ζε €)
εκ.

31/12/2018

31/12/2017

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία

6.1

223.285

233.901

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

6.2

47.718

75.031

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο

6.3

32.342

21.950

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.4

281.583

381.798

584.927

712.680

43.329

10.547

1.232.283

167.961

-

6.357

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

6.5

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.6

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία, κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ

6.7

363.511

263.765

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

1.639.122

448.630

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

2.224.050

1.161.310

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

6.8

1.441.350

1.201.500

Απνζεκαηηθά

6.9

27.500

27.500

(1.018.986)

(869.176)

449.864

359.824

2.000

2.000

2.000

2.000

1.772.185

799.486

Εεκίεο εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

6.10

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

6.11

1.772.185

799.486

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

1.774.185

801.486

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

2.224.050

1.161.310

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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2.2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ θαη Λνηπώλ Δηζνδεκάησλ
(πνζά ζε €)

εκ.

01/0131/12/2018

01/0131/12/2017

πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο
Έζνδα Παξνρήο Τπεξεζηψλ

6.12

657.466

166.469

Κφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ

6.13

(333.330)

(205.252)

324.137

(38.783)

Μηθηό θέξδνο / (δεκία)
Έμνδα δηνίθεζεο

6.13

(492.516)

(563.644)

Έμνδα δηάζεζεο

6.13

(73.712)

(89.007)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα/έζνδα

6.14

(61.514)

(30.537)

(303.605)

(721.971)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (δεκία)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

6.15

(28.440)

(41.146)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

6.16

11.695

50.493

-

1.526

(320.350)

(711.098)

10.391

(26.126)

(309.959)

(737.224)

-

-

(309.959)

(737.224)

Απνηειέζκαηα απφ επελδχζεηο
Εεκίεο πξν θόξσλ
Φφξνη
Εεκίεο πεξηόδνπ (α)
Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα (β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (α)+(β)

6.17

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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2.3 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(πνζά ζε €)

Μεηνρηθό
θεθάιαην
Τπόινηπν ηελ 01/01/2017
πλνιηθφ αλαγλσξηζκέλν θέξδνο/ (δεκηά)
ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31/12/2017

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

1.201.500

27.500

(131.952)

1.097.048

0

0

(737.224)

(737.224)

1.201.500

27.500

(869.176)

359.824

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

Τπόινηπν ηελ 01/01/2018
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πλνιηθφ αλαγλσξηζκέλν θέξδνο

1.201.500
400.000
(160.150)
0

27.500
0

Τπόινηπν ηελ 31/12/2018

1.441.350

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

0

(869.176)
0
160.150
(309.959)

359.824
400.000
0
(309.959)

27.500

(1.018.986)

449.864

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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2.4 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
(πνζά ζε €)
εκ.

1/1-31/12/2018

1/1-31/12/2017

(320.350)

(711.098)

49.429

46.559

-

(11.885)

11.004

16.475

28.372

176.079

28.440

7.384

(1.026.617)

627.342

1.006.695

(969.873)

(28.440)

(7.384)

-

(25.514)

(251.467)

(851.915)

7.667

(4.000)

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο πξν θφξσλ
Πιένλ/ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα :
Απνζβέζεηο

6.1 &
6.2

Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (Έζνδα, Έμνδα, Κέξδε θαη Εεκίεο) επελδπηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

6.15

Πιένλ/(κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/κσλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Μείσζε/(αχμεζε) Απαηηήζεσλ
(Μείσζε)/ αχμεζε Τπνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη Φφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πψιεζε/(Απφθηεζε) ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ
επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

6.1

(11.500)

(789)

Σφθνη Δηζπξαρζέληεο
ύλνιν ηακηαθώλ εηζξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(β)

6.16

45

256

(3.787)

(4.533)

355.000

45.000

355.000

45.000

99.746

(811.448)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

263.765

1.075.213

πλνιηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

363.511

263.765

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ύλνιν ηακηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)

6.8

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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3. εκεηώζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
3.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο θαη Λνγηζηηθέο Αξρέο
Ζ Δηαηξεία «MAGNA TRUST ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν MAGNA TRUST ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ ηδξχζεθε
ην έηνο 1999. Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2017
απνθαζίζζεθε λα ηξνπνπνηεζεί ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ζε «AΡΝΣΟΤ ΠΡΑΗΜ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζε «ARDU PRIME
ΑΔΠΔΤ» (εθεμήο ε Δηαηξεία). Έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
(απφθαζε 4/164/20.7.1999), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 3/481/30.7.2008 θαη έπεηηα κε
ηελ ππ’ αξηζ. 19/733/1.10.2015 απφθαζε ηεο ηδίαο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3606/2007.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ νδφ Καξαγεψξγε εξβίαο 12-14, ζηελ Αζήλα ζε κηζζσκέλα
γξαθεία.
Σκοπόρ ηηρ Εηαιπείαρ: Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο θαη θαη’ επέθηαζε νη ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα
παξέρεη βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο.
 Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο θαη
 Παξεπφκελεο Τπεξεζίεο.
 Σηιρ επενδςηικέρ ςπηπεζίερ πεπιλαμβάνονηαι:
1.
2.
3.
4.

Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.
Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.
Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.
Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο.

 Σηιρ παπεπόμενερ ςπηπεζίερ πεπιλαμβάνονηαι:
1. Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ.
2. Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή
πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηα νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ
πίζησζε ή ην δάλεην.
3. Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ηελ
θιαδηθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά
κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ.
4. Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
5. Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο
γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
6. Παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αλαδνρή.
Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αθνξνχλ νη αλσηέξσ θχξηεο θαη παξεπφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο:
1.
2.
3.
4.

Κηλεηέο Αμίεο.
Μέζα ρξεκαηαγνξάο.
Μεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ.
πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο
αληαιιαγήο, πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίσλ θαη άιιεο παξάγσγεο ζπκβάζεηο
ζρεηηδφκελεο κε θηλεηέο αμίεο, λνκίζκαηα, επηηφθηα ή απνδφζεηο ή άιια παξάγσγα κέζα,
ρξεκαηνπηζησηηθνχο δείθηεο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κεγέζε πνπ είλαη δεθηηθά
εθθαζάξηζεο κε θπζηθή παξάδνζε ή κε ξεπζηά δηαζέζηκα.
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5. πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο
αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίνπ θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ
κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ πξέπεη λα εθθαζαξηζηνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή
κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη' επηινγή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο
(αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο).
6. πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθή εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο
αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε
παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ είλαη δεθηηθά εθθαζάξηζεο κε θπζηθή
παξάδνζε, εθφζνλ δελ αλαθέξνληαη άιισο, ζηελ πεξίπησζε (ζη) θαη δελ πξννξίδνληαη γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξαγψγσλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φζνλ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ην θάηα πφζνλ ππφθεηληαη ζε
εθθαζάξηζε ή δηαθαλνληζκφ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ ζπκςεθηζκνχ ή ζε ηαθηηθέο
θιήζεηο γηα θάιπςε πεξηζσξίσλ.
7. Παξάγσγα κέζα γηα ηελ κεηαθχιεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
8. Υξεκαηνπηζησηηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ (contracts for differences).
9. πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο
αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίνπ θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ
κέζνπ ζρεηηδφκελε κε θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο, λαχινπο, άδεηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ή πνζνζηά
πιεζσξηζκνχ ή άιιεο επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο, πνπ εθθαζαξίδνληαη ππνρξεσηηθά
κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη' επηινγή ελφο
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο (αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ
επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο), θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ
ζρεηηδφκελε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο, δείθηεο θαη κέηξα, εθφζνλ
δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα πξνεγνχκελα, πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ
παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φζνλ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ην θαηά πφζνλ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκα ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ΠΜΓ, ππφθεηληαη ζε εθθαζάξηζε ή δηαθαλνληζκφ
κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ ζπκςεθηζκνχ ή ζε ηαθηηθέο θιήζεηο γηα θάιπςε
πεξηζσξίσλ.
10. πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο
αληαιιαγήο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ
είλαη δεθηηθά εθθαζάξηζεο κε θπζηθή παξάδνζε, εθφζνλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
νξγαλσκέλε αγνξά ή ΠΜΓ.
Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη
απφ ηξείο (3) έσο ελλέα (9) ζπκβνχινπο κε 3εηή ζεηεία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
φπσο απηφ απνθαζίζζεθε ζε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 13ε Φεβξνπαξίνπ 2019, έρεη σο εμήο:
Παπαδφπνπινο Απφζηνινο
Μπφηζηνο σηήξεο
Μαθξήο Υαξάιακπνο
Αξκάνο Βαζίιεηνο
Μαθξήο Μάξηνο

Πξφεδξνο ηνπ Γ..
Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
Μέινο
Μέινο

Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη κέρξη ηηο 18/01/2021.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο http://arduprime.com.
3.2 Αξρή ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (going concern)
Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ αξρήο ε Δηαηξεία
ιακβάλεη ππφςε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ηε
δηακφξθσζε, ζην πξνζερέο κέιινλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Οη
θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηεο ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ
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αξρήο ζρεηίδνληαη κε α) ηελ αλακνλή ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ άξζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο
ηεο αδείαο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιφγσ ειιείςεσλ ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο
θαη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα θαη β) ηελ απψιεηα ζεκαληηθνχ κέξνπο
ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο Δηαηξείαο σο απνηέιεζκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Αλαθνξηθά κε ην πξψην ζέκα, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ήδε ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη έρεη
πξνβεί ζε ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δνκψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ηεο ζπζηεκάησλ, ελψ
εθηηκά φηη ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο αδείαο, πνπ εθθξεκεί ζην παξφλ ζηάδην, ζα ηεξκαηηζζεί
ζχληνκα αηζίσο.
ρεηηθά κε ηελ απψιεηα ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη απηή ζα
απνθαηαζηαζεί ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ κέζα ζην 2019, δεδνκέλεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο αχμεζεο ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε. Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε θαη ην
πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ
(Business Plan), ην νπνίν ζα δψζεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζε λέεο αγνξέο ζηφρνπο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη Μέηνρνη ηελ θιεηφκελε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζαλ αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πνζνχ Δπξψ 400.000,00. ηε ζπλέρεηα έγηλε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά
πνζφ Δπξψ 160.150 κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ.
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο, ζεκεηψλνληαο σζηφζν, ηελ αξλεηηθή επίπησζε πνπ ζα
είρε ζηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ αξρήο ηπρφλ αξλεηηθή έθβαζε ζηελ δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο.
3.3 Πιαίζην Καηάξηηζεο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κε ηξφπν
ψζηε λα δίλνπλ κηα αθξηβή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πεξηνπζηαθήο
δηάξζξσζεο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο («Γ.Π.Υ.Α») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη θαη’ απαίηεζε ηεο λνκνζεζίαο φπσο απηή ηζρχεη. Γελ
ππάξρνπλ Πξφηππα ή Γηεξκελείεο πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
εθαξκνγήο ηνπο. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going
concern). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε επξψ, εθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη θάπνπ
δηαθνξεηηθά.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη εθηηκήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. ια ηα αλαζεσξεκέλα ή
λενεθδνζέληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018, ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα (βιέπε ζεκείσζε 4).
3.4 Υξήζε Κξίζεσλ θαη Δθηηκήζεσλ
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), απαηηεί φπσο ε δηνίθεζε πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ
πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηε γλσζηνπνίεζε
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σα
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πξαγκαηηθά δεδνκέλα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη
θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Οη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηε
ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη
θπξίσο κε:
Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ: Ζ δηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο επέλδπζεο,
εάλ απηή ζα θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελε σο ηε ιήμε, θαηερφκελε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο,
απνηηκψκελε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή δηαζέζηκε πξνο πψιεζε. Γηα ηηο
επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε, ε δηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη
ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ
ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Ζ Δηαηξεία θαηεγνξηνπνηεί ηηο επελδχζεηο σο
θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο εάλ απηέο έρνπλ απνθηεζεί θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία
βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ
απφδνζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ. ηαλ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο
ζθνπνχο αιιά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη αμηφπηζηεο εχινγεο αμίεο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο
πεξηιακβάλνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο δηνίθεζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο
απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ιεο νη άιιεο επελδχζεηο
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε.
Φόξνη Δηζνδήκαηνο: Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά
ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα
αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ
θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. ηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ
ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε
θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη.
Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ: Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα
νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ
πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα
επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε
κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη
θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα, εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη
αλείζπξαθηε.
Δθθξεκείο Ννκηθέο Τπνζέζεηο: Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη
απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε
δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Παξφια απηά, ν
θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο
ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο
ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ.
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4 Μεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε
εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ή κεηά ηελ 01/01/2018.
• ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2018)
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην ΓΛΠ εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΠ 9. Ζ δέζκε βειηηψζεσλ πνπ
εηζήρζε απφ ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ πεξηιακβάλεη έλα ινγηθφ κνληέιν ηαμηλφκεζεο θαη
κέηξεζεο, έλα εληαίν κνληέιν απνκείσζεο ηεο «αλακελφκελεο δεκίαο» θαη κηα νπζηαζηηθά
κεηαξξπζκηζκέλε πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.
• ΓΠΥΠ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην ΓΛΠ εμέδσζε λέν Πξφηππν, ην ΓΠΥΠ 15. Σν Πξφηππν ζπγθξίλεηαη πιήξσο
κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ζηα ΓΠΥΑ θαη ζηηο ΖΠΑ. Οη βαζηθέο αξρέο
ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην πξφηππν είλαη ζχκθσλεο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο.
Σν λέν πξφηππν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε παξέρνληαο έλα πην ηζρπξφ
πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, απμάλνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα
κεηαμχ ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο βειηησκέλεο γλσζηνπνηήζεηο θαη
απνζαθελίδνληαο ηε ινγηζηηθή γηα ην θφζηνο ησλ ζπκβάζεσλ. Σν λέν Πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη
ην ΓΛΠ 11 «πκβάζεηο Καηαζθεπήο», ην ΓΛΠ 18 «Έζνδα» θαη δηάθνξεο Γηεξκελείεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα. Σν ηζρχνλ πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
• Γηεπθξίληζε ζην ΓΠΥΠ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018).
Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε δηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΠ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
ΓΠΥΑ 15 δελ αιιάδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο απηέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ππνρξέσζεο εθηέιεζεο ζε κηα ζχκβαζε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα
θαζνξηζηεί εάλ κηα εηαηξεία είλαη θχξηνο ή αληηπξφζσπνο θαη πψο λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ ηα
έζνδα απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζε ρξνληθφ ζεκείν ή κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ.
• Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 2: "Καηάηαμε θαη απνηίκεζε ζπλαιιαγώλ πιεξσκώλ κε βάζε ηελ
αμία ησλ κεηνρώλ" (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2018).
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ζην ΓΠΥΑ 2.
θνπφο ηεο ηξνπνινγίαο απηήο είλαη λα δηεπθξηλίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ινγνδνηνχλ
νξηζκέλνη ηχπνη ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ κε βάζε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. πγθεθξηκέλα, νη
ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλζεθψλ
θαηνρχξσζεο θαη κε θαηνρχξσζεο γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ κε βάζε ηελ αμία κεηνρψλ
πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά, γηα ζπλαιιαγέο πιεξσκψλ κε βάζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε
ραξαθηεξηζηηθφ θαζαξνχ δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή σο ηξνπνπνίεζε
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ κηαο πιεξσκήο κε βάζε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ, ε νπνία αιιάδεη
ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ δηαθαλνληζκφ ζε κεηξεηά ζε δηαθαλνληζκφ κεηνρψλ. Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 4: «Δθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα κε ην
ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2018)
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 4. ηφρνο ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνζσξηλέο ινγηζηηθέο ζπλέπεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
εκεξνκεληψλ έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη ησλ επεξρφκελσλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ Πξφηππν. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 4
επηηξέπνπλ ζηηο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε αζθάιεηεο λα
αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο ην 2021 ("πξνζσξηλή απαιιαγή") θαη λα επηηξέςνπλ ζε
φινπο ηνπο εθδφηεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, ην
θέξδνο ή ε δεκία, ε κεηαβιεηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9
πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (ε "κέζνδνο επηθάιπςεο"). Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
• Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ - Κύθινο 2014-2016 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην ΓΛΠ εμέδσζε εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ - Κχθινο 2014-2016, κηα
ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΠ, ζε απάληεζε ζε αξθεηά ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 2014-2016. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν θαη είλαη ζε
ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 είλαη ηα αθφινπζα: ΓΠΥΑ 1:
Γηαγξαθή βξαρππξφζεζκσλ εμαηξέζεσλ γηα πηνζεηεηέο γηα πξψηε θνξά, ΓΛΠ 28: Μέηξεζε
ζπγγελνχο ή θνηλνπξαμίαο εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο.
• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40: "Μεηαβηβάζεηο Δπελδπηηθήο Ηδηνθηεζίαο" (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελήο εκβέιεηαο ζην ΓΛΠ 40.
ηφρνο ησλ ηξνπνινγηψλ είλαη λα εληζρπζεί ε αξρή γηα κεηαβηβάζεηο πξνο ή απφ επελδχζεηο ζε
αθίλεηα ζην ΓΛΠ 40 γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη (α) κεηαβίβαζε ζε ή ε επέλδπζε ζε αθίλεηα ζα πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ έρεη κεηαβιεζεί ε ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο θαη β) κηα ηέηνηα αιιαγή
ρξήζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εθηίκεζε ηνπ εάλ ην αθίλεην ραξαθηεξίδεηαη σο επέλδπζε ζε αθίλεηα. Απηή
ε αιιαγή ρξήζεο πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ
επεξεάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
• Γηεξκελεία 22 «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε κηα λέα
Γηεξκελεία, IFRIC 22. Ζ Γηεξκελεία 22 παξέρεη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνξά ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (φπσο νη ζπλαιιαγέο
εζφδσλ) φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ή εηζπξάηηεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ζ λέα Γηεξκελεία δελ επεξεάδεη
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
4.1 Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ πνπ
δελ έρνπλ αθόκε ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ εθδνζεί απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), αιιά ε εθαξκνγή ηνπο δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκα
ή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2019)
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην ΓΛΠ εμέδσζε λέν Πξφηππν, ΓΠΥΠ 16. ηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε
αλάπηπμε ελφο λένπ Πξνηχπνπ Μηζζψζεσλ πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο αξρέο φηη θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα
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κέξε, δειαδή ν πειάηεο («κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο ( «εθκηζζσηήο»), λα ππνβάινπλ ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ λα αληηπξνζσπεχεη πηζηά απηέο ηηο
ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίδεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ κίζζσζε. Σα πην πάλσ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρχ απφ 01/01/2019.
ηηο 31/12/2018, ε Δηαηξεία έρεη κε αθπξσηέεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο χςνπο € 90 ρηι. Σν Πξφηππν
απηφ ζα επεξεάζεη θπξίσο ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ
Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα πηνζεηήζεη απηφ ην Πξφηππν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηνπ θαη αλακέλεη λα νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθαξκνγήο θαηά ηνπο
επφκελνπο κήλεο.
• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 9: «Πξνθαηαβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά κε αξλεηηθή απνδεκίσζε»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελήο εκβέιεηαο ζην ΓΠΥΠ 9.
χκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα είρε επηκεηξήζεη
έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε αξλεηηθή απνδεκίσζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, θαζψο ην ραξαθηεξηζηηθφ "αξλεηηθήο απνδεκίσζεο" ζεσξήζεθε φηη εηζήγαγε
δπλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ δελ ήηαλ κφλν πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ. χκθσλα κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο, νη εηαηξείεο επηηξέπεηαη λα κεηξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνπιεξσκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ηελ απνθαινχκελε αξλεηηθή απνδεκίσζε ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ άιισλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθφζνλ πιεξνχηαη
ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πην πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα πην πάλσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε κε ηζρχ απφ 01/01/2019.
• Γηεξκελεία 23 «Αβεβαηόηεηα σο πξνο ηηο Φνξνινγηθέο Τπνζέζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2017, ην IASB εμέδσζε κηα λέα Γηεξκελεία, IFRIC 23. Σν ΓΛΠ 12 "Φφξνη
Δηζνδήκαηνο" θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, αιιά
φρη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληαλαθιάηαη ε επίδξαζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 23
παξέρεη απαηηήζεηο πνπ πξνζζέηνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 12, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν
αληαπφθξηζεο ζηηο επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. Ζ Δηαηξεία
ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πην πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα
έρεη. Σα πην πάλσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρχ απφ 01/01/2019.
• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 28 «Μαθξνπξόζεζκνη ηόθνη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη
θνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελήο εκβέιεηαο ζην ΓΛΠ 28.
ηφρνο ησλ ηξνπνινγηψλ είλαη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη εηαηξείεο θαηαρσξνχλ καθξνπξφζεζκα
ζπκθέξνληα ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία - ζηελ νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ΓΠΥΠ 9 Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο
ηεο θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. - Κύθινο 2015-2017 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε εηήζηεο βειηηψζεηο
ζηα Γ.Π.Υ.Α. - Κχθινο 2015-2017, κηα ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΠ, ζε απάληεζε ζε
αξθεηά ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 2015-2017. Σα ζέκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφ είλαη ηα αθφινπζα: ΓΠΥΑ 3 - ΓΠΥΑ 11: Πξνεγνχκελν
ελδηαθέξνλ γηα θνηλή επηρείξεζε, ΓΛΠ 12: πλέπεηεο θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ πιεξσκέο ζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα, ΓΛΠ 23: Κφζηνο δαλεηζκνχ
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επηιέμηκν γηα θεθαιαηνπνίεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19: "Σξνπνπνίεζε, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκόο πξνγξάκκαηνο"
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019).
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελήο εκβέιεηαο ζην ΓΛΠ 19,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ελεκεξσκέλεο
παξαδνρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο ππεξεζηψλ θαη ησλ θαζαξψλ ηφθσλ γηα ην
ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο κεηά απφ ηξνπνπνίεζε, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκφ ζε έλα ζρέδην . Ο
ζηφρνο ησλ ηξνπνινγηψλ είλαη λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα
παξέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πην
πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• Αλαζεώξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020)
Σνλ Μάξηην ηνπ 2018, ην ΓΛΠ εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην γηα ηε
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Conceptual Framework), ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ελζσκάησζε
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ δελ θαιχπηνληαλ, θαζψο θαη ελεκέξσζε θαη απνζαθήληζε
νξηζκέλσλ νδεγηψλ πνπ ήηαλ αζαθείο ή μεπεξαζκέλεο. Σν αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην
πεξηιακβάλεη έλα λέν θεθάιαην γηα ηηο κεηξήζεηο, ην νπνίν αλαιχεη ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ηεο
βάζεο ησλ κεηξήζεσλ, ησλ ελλνηψλ παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ γηα ηε δηαγξαθή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Δπηπιένλ, ην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη βειηησκέλνπο νξηζκνχο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ππνρξέσζεο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηνχο
ηνπο νξηζκνχο, επηθαηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο νη ξφινη δηαρείξηζεο, ζχλεζεο
θαη αβεβαηφηεηαο κέηξεζεο ζηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο
ησλ πην πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• Σξνπνπνηήζεηο ησλ Παξαπνκπώλ ζην Ηθαλνπνηεηηθό Πιαίζην ησλ Πξνηύπσλ ησλ ΓΠΥΠ
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020)
Σνλ Μάξηην ηνπ 2018, ην ΓΛΠ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ αλαθνξψλ ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην,
κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ. Οξηζκέλα πξφηππα πεξηιακβάλνπλ ξεηέο αλαθνξέο ζε πξνεγνχκελεο
εθδφζεηο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ. ηφρνο απηψλ ησλ ηξνπνινγηψλ είλαη λα ελεκεξψζνπλ απηέο
ηηο αλαθνξέο ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε
κεηάβαζε ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πην
πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 3: «Οξηζκόο κηαο επηρείξεζεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην ΓΛΠ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελήο εκβέιεηαο ζην ΓΠΥΠ 3 γηα ηε
βειηίσζε ηνπ νξηζκνχ κηαο επηρείξεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα
θαζνξίζνπλ θαηά πφζνλ κηα εμαγνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη κηα επηρείξεζε ή κηα νκάδα
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο ηνλίδεη φηη ε παξαγσγή κηαο επηρείξεζεο είλαη
λα παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο, ελψ ν πξνεγνχκελνο νξηζκφο εζηηάζηεθε ζηηο
απνδφζεηο κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο ή άιια νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο
επελδπηέο θαη άιινπο. Δθηφο απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαηχπσζεο ηνπ νξηζκνχ, ην ζπκβνχιην έρεη
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παξάζρεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 θαη ζην ΓΛΠ 8: "Οξηζκόο ηνπ πιηθνύ" (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην ΓΛΠ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ νξηζκφ ηνπ πιηθνχ γηα λα
δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζε θξίζεηο νπζηαζηηθφηεηαο. Ο νξηζκφο ηνπ πιηθνχ βνεζά
ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ εάλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
θαηαζηάζεηο. Ο επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 1 θαη ην ΓΛΠ 8. Οη ηξνπνπνηήζεηο
απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ πιηθνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε πνπ κέρξη ηψξα πεξηέρεηαη ζε άιια ζεκεία ησλ
πξνηχπσλ IFRS. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πην πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
• ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2021)
Σνλ Μάην ηνπ 2017, ην ΓΛΠ εμέδσζε έλα λέν Πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά έλα
πξνζσξηλφ Πξφηππν, ΓΠΥΠ 4. θνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα παξαζρεζεί έλα εληαίν βαζηθφ πξφηππν γηα
λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη ηχπνη αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ έλαο αζθαιηζηήο θξαηάεη. Έλα εληαίν πξφηππν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο
ζα ελίζρπε ηε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο κεηαμχ νληνηήησλ, δηθαηνδνζηψλ
θαη θεθαιαηαγνξψλ. Σν ΓΠΥΠ 17 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα νηθνλνκηθή
νληφηεηα θαηά ηελ ππνβνιή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη θαη
ηηο αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ θαηέρεη. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
5. ύλνςε Λνγηζηηθώλ Αξρώλ θαη Πνιηηηθώλ
5.1 Γεληθά
Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
5.2 Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, αιιά θαη ζε θάζε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, ηα
ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαη ηα κεηψλεη κε ηηο εηήζηεο
απνζβέζεηο θαζψο θαη κε πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξίπησζε πηζαλήο απαμίσζήο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο
ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηελ ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο ηνπο πιένλ ησλ
εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ θαη λα έξζνπλ ζηελ παξνχζα ζέζε θαη
θαηάζηαζε ζηελ Δηαηξεία. Ζ Δηαηξεία απνζβέλεη ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ηα νπνία
ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο ζθνπψλ ζχκθσλα κε ηελ
σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ.
5.3 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία
απνκείσζεο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο
δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη
δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ
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Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο
πξνζσπηθνχ.
5.4 Απνκείσζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ
Ζ Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη
έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε απνκείσζε φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε
απνκείσζεο, σο απνηέιεζκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (δεκηνγφλν γεγνλφο), θαη ην δεκηνγφλν γεγνλφο ή γεγνλφηα
έρεη επίδξαζε ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ ή νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί
αμηφπηζηα. Ζ αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή νκάδα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρεη ππνζηεί απνκείσζε, πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ
πεξηέξρνληαη ζηελ πξνζνρή ηεο Δηαηξείαο.
ηνλ ππνινγηζκφ απνκείσζεο ησλ κεηνρηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο δηαζέζηκεο
πξνο πψιεζε, ιακβάλεηαη ππφςε ηπρφλ ζεκαληηθή θαη παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
ρξενγξάθνπ θάησ απφ ην θφζηνο ηνπ. πνπ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε γηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ε ζπζζσξεπκέλε δεκία – πνπ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ- κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
Εεκίεο απνκείσζεο ζε κεηνρηθέο επελδχζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ,
δελ αληηινγίδνληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε
πεξίνδν, ε εχινγε αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο δηαζέζηκνο πξνο πψιεζε
απμεζεί, θαη ε αχμεζε απηή κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζζεί κε πεξηζηαηηθφ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, ε
δεκία απνκείσζεο, αληηινγίδεηαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
5.6 Μηζζώζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ
Δηαηξεία φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφηεηα ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή αλ είλαη ρακειφηεξα ζηελ παξνχζα αμία ηνπ ειάρηζηεο πιεξσκέο κηζζσκάησλ. Οη
πιεξσκέο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηαλέκνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ζηε κείσζε
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ππφινηπν
ηνπ παζεηηθνχ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα
θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ ζπληνκφηεξε
πεξίνδν κεηαμχ ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο
κίζζσζεο.
Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Οη κηζζψζεηο φπνπ ν κηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε απφ ηελ θαηνρή ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Σελ 31/12/2018 θαη 31/12/2017, φιεο νη κηζζψζεηο έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ιεηηνπξγηθέο.
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5.7 Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπνρξεώζεηο θαη Καζαξή Θέζε
Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαξή
ζέζε, ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηα
δηέπνπλ.
5.8 Τπνρξεώζεηο
ιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.
5.9 Σίηινη Καζαξήο Θέζεο
Οη ηίηινη ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. κεηνρέο) πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία, ινγίδνληαη ζην
ζπλνιηθφ θαζαξφ πνζφ πνπ ζα εηζπξαρζεί, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ άκεζσλ εμφδσλ έθδνζεο. Οη
κεηνρέο εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ «Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ».
5.10 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα ππάξρνπζα λνκηθή ή ηεθκεξησκέλε
ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ
γηα δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο ην πνζφ ηεο νπνίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία.
5.11 Αλαγλώξηζε Δζόδσλ- Δμόδσλ
Αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε εζφδσλ απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο, ην λέν πξφηππν δεκηνπξγεί έλα λέν
κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία 5 βεκάησλ.
1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχκβαζεο κε πειάηε
2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ απφδνζεο.
3. Καζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο.
4. Καηαλνκή ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο ζηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο.
5. Αλαγλψξηζε εζφδσλ φηαλ πιεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο.
Ζ ηηκή ζπλαιιαγήο είλαη ην πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ζην νπνίν ε Δηαηξεία αλακέλεη λα δηθαηνχηαη
έλαληη ηεο κεηαθνξάο ησλ ππνζρεζέλησλ ππεξεζηψλ ζε έλαλ πειάηε, εμαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ
εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (άιινη θφξνη επί ησλ πσιήζεσλ). Δάλ ην πνζφ ηνπ
αληαιιάγκαηνο είλαη κεηαβιεηφ, ηφηε ε Δηαηξεία ππνινγίδεη ην πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ην νπνίν ζα
δηθαηνχηαη γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ ππνζρεζέλησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε ηε κέζνδν ηεο
αλακελφκελεο αμίαο ή κε ηε κέζνδν ηνπ πην πηζαλνχ πνζνχ.
πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ζπλαιιαγήο θαηαλέκεηαη ζηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο απφδνζεο βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ αηνκηθψλ ηηκψλ πψιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνζρεζεί, ηνπ δηαθξηηνχ αγαζνχ ή ηεο
ππεξεζίαο.
Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ πιεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απφδνζεο, είηε ζε θάπνην ρξνληθφ ζεκείν
(ζπλήζσο γηα ππνρξεψζεηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά αγαζψλ ζε έλαλ πειάηε) είηε κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ (ζπλήζσο γηα ππνρξεψζεηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαβίβαζε ππεξεζηψλ ζε πειάηε).
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ πειάηεο
(πξνπιεξσκέο) γηα ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο πνπ δελ έρνπλ εθπιεξσζεί, θαζψο θαη φηαλ δηαηεξεί
δηθαίσκα επί πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληνο πνζνχ (πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο) ηηο
ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο θαη ηε κεηαθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε
απναλαγλσξίδεηαη φηαλ νη ππνρξεψζεηο απφδνζεο έρνπλ εθηειεζηεί θαη ηα έζνδα έρνπλ αλαγλσξηζηεί
ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ην εκπνξηθφ εηζπξαθηέν φηαλ ππάξρεη απεξηφξηζην δηθαίσκα λα ιάβεη έλα
πνζφ αληηπαξνρήο γηα ηηο εθηειεζζείζεο ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηνλ πειάηε.
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Αληίζηνηρα, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ζπκβάζεηο φηαλ έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ πειάηε ή πξηλ θαηαζηεί πιεξσηέν, π.ρ. φηαλ ηα
αγαζά ή νη ππεξεζίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ πειάηε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηελ
Δηαηξεία.
Ζ αλαγλψξηζε εζφδσλ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Παξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν
θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη κεηξψληαη αλάινγα κε ηε θχζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο παξαγσγήο ή εηζξνψλ.
Έζνδα απφ ηφθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ
πνπ είλαη ην επηηφθην πνπ εθπέκπεη κε αθξίβεηα ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ
πξέπεη λα εηζπξαρζνχλ ή λα θαηαβιεζνχλ ζε κεηξεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθηηκψκελνπ θχθινπ
δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ή φηαλ απαηηείηαη γηα
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ.
Έμνδα: Σα έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν κε βάζε ηελ αξρή ηεο
ινγηζηηθήο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγηθψλ
κηζζψζεσλ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν θαηά ηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Σν έμνδν ηφθνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
5.12 Λνγηζηηθή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ
ηξέρνληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. Ο πιεξσηένο θφξνο
εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Σα θνξνινγεηέα θέξδε φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ αθνξνιφγεηα έζνδα ή κε εθπηπηφκελα
θνξνινγηθά έμνδα , ελψ επίζεο δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα πνπ είλαη θνξνινγεηέα ή
εθπηπηφκελα ζε επφκελεο ρξήζεηο. Ο ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο,
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,
επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγίδεηαη είηε ζαλ κηα απαίηεζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα
εηζπξαρζνχλ ή λα ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο) ή ζαλ ππνρξέσζε (γηα
θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ κειινληηθά) γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή
άπνςε) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά ππφινηπα θαη ζηε θνξνινγηθά βάζε ησλ ελεξγεηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο. Γειαδή θαηαξρήλ γηα
θάζε δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α., ζε ζρέζε κε ηα
πνζά πνπ ζα εκθαλίδνληαλ κε βάζε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη λα
ινγηζηεί ε θνξνινγηθή επίπησζε.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο (απφ
θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο, ελψ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο
εθπηπηφκελεο θνξνινγηθά δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ αλακέλνληαη θνξνινγεηέα απφ ηα νπνία απηέο νη
δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα εθπέζνπλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ
αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα
ηαθηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ ή ζπκςεθηζηνχλ.
ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πεξηφδνπ θάζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζπληάρζεθε.
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη κεηαθέξνληα ζηε ρξέσζε ή ηελ πίζησζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ,
εθηφο αλ ζρεηίδνληαη κε αληηθείκελα (ινγαξηαζκνχο) πνπ κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζηε θαζαξή
ζέζε, νπφηε ζε απηή ηε πεξίπησζε θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζε ρξέσζε
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ή πίζησζε ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ
αθνξνχλ κία πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο.
5.13 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Ππόγπαμμα καθοπιζμένων ειζθοπών
Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή)
πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζην θνξέα (αζθαιηζηηθφ ηακείν) πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θηι.).
Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ
πεξίνδν πνπ αθνξά.
Ππογπάμμαηα καθοπιζμένων παποσών
Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αθνξά ζηε λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ γηα θαηαβνιή ζην
πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ
είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν
δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί.
5.14 Γηαλνκή Μεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
5.15 Δθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο
Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο:
Δπίπεδν 1: δηαπξαγκαηεχζηκεο ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπίπεδν 2: ινηπέο ηερληθέο απνηίκεζεο, βαζηδφκελεο απεπζείαο ζε δεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο ή
ππνινγηδφκελεο εκκέζσο απφ δεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο γηα παξφκνηα εξγαιεία
Δπίπεδν 3: ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εχινγε αμία θαη
δε βαζίδνληαη ζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο.
6. Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο Δπί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
6.1 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Πάγηα ηνηρεία
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία» αλαιχεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα :
Οηθόπεδν
Α. ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ
Τπόινηπα 1/1/2017
Πξνζζήθεο Υξήζεο
Γηαγξαθέο Υξήζεο
Απνκεηψζεηο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2017
Πξνζζήθεο Υξήζεο
Απνκείσζε Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2018

28.595
1.476
30.071
30.071

Κηίξηα
145.050
6.524
151.574
151.574

Έπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
322.718
789
323.507
11.500
335.007

ύλνιν
496.363
789
8.000
505.152
11.500
516.652
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Έπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο

Κηίξηα
Β. ΑΠΟΒΔΔΗ
Τπόινηπα 1/1/2017
Απνζβέζεηο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2017
Απνζβέζεηο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2018

-

(18.646)
(18.646)
(5.317)
(23.963)

Έπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο

Κηίξηα
Γ. ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31/12/2017
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31/12/2018

30.071
30.071

(233.360)
(19.246)
(252.606)
(16.799)
(269.405)

132.929
127.611

ύλνιν
(252.006)
(19.246)
(271.252)
(22.116)
(293.368)
ύλνιν

70.901
65.602

233.901
223.284

Ζ Δηαηξεία γηα ην ηδηφθηεην αθίλεην επί ηεο νδνχ Σδσξηδ 5 ζηελ Αζήλα δελ πξνέβε ζε επαλεθηίκεζε
ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κε εκεξνκελία 31/12/2018, ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνκείσζεο
ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηειεπηαία έθζεζε εθηίκεζεο απφ πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή κε εκεξνκελία
31/12/2017, θαζψο δελ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο.
Δπί ηνπ αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε θαη πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο. Ζ
Δηαηξεία απνζβέλεη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαη νη
σθέιηκεο δσέο αλά θαηεγνξία παγίνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
Καηεγνξία ελζώκαηνπ παγίνπ
Κηίξηα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

Μέζνδνο απόζβεζεο
ηαζεξή Μέζνδνο
ηαζεξή Μέζνδνο

Ωθέιηκε δσή
25 έηε
5 έσο 10 έηε

πληειεζηήο απόζβεζεο
4,00%
10,00%-20,00%

6.2 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ» ηεο Δηαηξείαο αθνξά άδεηεο ρξήζεο
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Άπια ηνηρεία
Δλεξγεηηθνύ
Α. ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ
Τπόινηπα 1/1/2017
Πξνζζήθεο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2017
Πξνζζήθεο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2018

255.985
0
255.985
0
255.985
Άπια ηνηρεία
Δλεξγεηηθνύ
Β. ΑΠΟΒΔΔΗ

Τπόινηπα 1/1/2017
Απνζβέζεηο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2017
Απνζβέζεηο Υξήζεο
Τπόινηπα 31/12/2018

(153.640)
(27.313)
(180.954)
(27.313)
(208.267)
Άπια ηνηρεία
Δλεξγεηηθνύ

Γ. ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31/12/2017
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31/12/2018

75.031
47.718

Ζ κέζνδνο απφζβεζεο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ Άπισλ ηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
Καηεγνξία ελζώκαηνπ παγίνπ
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα

Μέζνδνο απόζβεζεο
ηαζεξή Μέζνδνο

Ωθέιηκε δσή
5 έηε

πληειεζηήο απόζβεζεο
20,00%
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Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη άπια ζηνηρεία απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο θαη νχηε πξνβαίλεη ζε εζσηεξηθή
αλάπηπμε άπισλ ζηνηρείσλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νπνηαδήπνηε δέζκεπζε γηα ηελ απφθηεζε άπισλ
ζηνηρείσλ θαη νχηε ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ ζηελ ρξήζε ηνπο.
6.3 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» αλαιχεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:

Πεξηγξαθή

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο Απαηηήζεηο
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Έμνδα δεδνπιεπκέλα
Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
ύλνιν Αλαβαιιόκελεο Απαίηεζεο

Πεξηγξαθή
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο Απαηηήζεηο
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Έμνδα δεδνπιεπκέλα
Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
ύλνιν Αλαβαιιόκελεο Απαίηεζεο

31/12/2017

ηα
Απνηειέζκαηα

Δπηπησζε
αιιαγήο
θνξνινγηθνύ
ζπληειεζηή

ύλνιν
αλαβαιιόκελνπ
θόξνπ ζε
Απνηειέζκαηα
Υξήζεο

31/12/2018

580
3.480
2.035

14.537
(326)

(80)
(621)
(236)

(80)
13.916
(561)

500
17.396
1.473

15.856
21.950

(808)
13.404

(2.076)
(3.013)

(2.883)
10.391

12.973
32.342

31/12/2016

ηα Απνηειέζκαηα

ηελ Καζαξή
31/12/2017
Θέζε

(2.063)
1.740
2.360

2.643
1.740
(325)

-

580
3.480
2.035

20.525
22.562

(4.670)
(612)

-

15.855
21.950

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο θνξνινγηθήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηά ζχκθσλα κε ηε
θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πεξηέρεη ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, απφ
ινγηζζέληα έζνδα-θέξδε πνπ ζα θνξνινγεζνχλ ζε κειινληηθφ ρξφλν. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε πεξηέρεη θπξίσο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο
πξνβιέςεηο, νη νπνίεο είλαη θνξνινγηθά εθπεζηέεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.
Δληφο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, ςεθίζζεθε λφκνο (Ν.4579/2018) πνπ ηξνπνπνηεί ην ζπληειεζηή
θνξνιφγεζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 58 ηνπ Ν.4172/2014. Έηζη, νη
αλψλπκεο εηαηξείεο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29%) γηα ηα εηζνδήκαηα
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2018, ν νπνίνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζε είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) γηα ηα
εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2019, ζε είθνζη επηά ηνηο εθαηφ (27%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο 2020, ζε είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
2021 θαη ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2022 θαη
επνκέλσλ. Ζ Δηαηξεία πξνζάξκνζε ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ηεο ζχκθσλα κε ηνπο
λένπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο φπσο απηνί ζα ηζρχζνπλ θαη νη φπνηεο κεηαβνιέο πνπ πξνέθπςαλ
επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
6.4 Λνηπά Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Λνηπά Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» ηεο Δηαηξείαο
αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Πεξηγξαθή
Δπηθνπξηθφ θεθάιαην
πλεγγπεηηθφ θεθάιαην
ATHEX CLEAR Δθθαζάξηζε πλαιιαγψλ
Δοσμένες εγγυήσεις:
Δγγχεζε Μίζζσζεο Απηνθηλήηνπ
Δγγχεζε ελνηθίνπ
Δγγπήζεηο Γ.Δ.Ζ
ύλνιν

31/12/2018
275.000
-

31/12/2017
30.000
275.000
70.215

663
5.000
920
281.583

663
5.000
920
381.798

Ζ Δηαηξεία νθείιεη, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, λα ζπλεηζθέξεη πνζά πξνο εγγχεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, ηελ θιεηφκελε ρξήζε ε Δηαηξεία παξαηηήζεθε απφ άκεζν εθθαζαξηζηηθφ κέινο ηεο
Δηαηξείαο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Α.Δ. (ΔΣΔΚ) θαη ζχλαςε ζχκβαζε
παξνρήο ππεξεζηψλ εθθαζάξηζεο κε ηελ ηξάπεδα Eurobank Ergasias.
6.5. Απαηηήζεηο από πειάηεο
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απαηηήζεηο απφ πειάηεο» αλαιχεηαη σο εμήο :
Πεξηγξαθή
Απαηηήζεηο Απφ Πειάηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο Απνκείσζεο
Καζαξέο απαηηήζεηο πειαηώλ
Απαηηήζεηο Απφ Πειάηεο
ύλνιν

31/12/2018
43.329
0
43.329
43.329
43.329

31/12/2017
13.568
-3.020
10.548
10.548
10.548

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο είλαη ε εμήο:
Πεξηγξαθή
Τπνινγαξηαζκφο Μεηξεηψλ
Τπνινγαξηαζκφο Πεξηζσξίνπ
Τπνινγαξηαζκφο Πεξηζσξίνπ Γχν Ζκεξσλ
Τπνινγαξηαζκφο Πεξηζσξίνπ Σξηψλ Ζκεξψλ
Πειάηεο Δπηζθαιείο θαη Δπίδηθνη
ύλνιν

31/12/2018
792
20.595
21.942
43.329

31/12/2017
376
13.069
123
13.568

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
Πεξηγξαθή
Τπφινηπν Έλαξμεο Υξήζεο
Πξφζζεηε Απνκείσζε Απαηηήζεσλ
Γηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσλ
ύλνιν

31/12/2018
3.020
-3.020
-

31/12/2017
3.020
3.020

6.6 Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ « Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία » αλαιχεηαη σο εμήο:
Πεξηγξαθή
Υξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ
Διιεληθφ Γεκφζην -πξνθαηαβι. θφξνη
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
ύλνιν

31/12/2018
329
4.476
702
1.226.776
1.232.283

31/12/2017
27.177
140.783
167.961
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ην θνλδχιη «Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη» θαηά ηελ 31/12/2018, πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ ηνχο
εθθαζαξηζηέο (παξφρνπο ξεπζηφηεηαο) Exclusive Change Capital Ltd, Is Prime Limited θαη Invast
Financial Services PTY LTD, ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 1.183.687, νη νπνίεο αθνξνχλ απαηηήζεηο γηα
ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ Forex.
6.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο
Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
Πεξηγξαθή
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν

31/12/2018
9.096
354.415
363.511

31/12/2017
476
263.289
263.765

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδνληαο ηελ απφθαζε 1/808/7.2.2018 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο δηαηεξεί ηα
θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηεο ζε μερσξηζηνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ραξαθηεξηζκέλνπο σο
«πειαηείαο», ηα νπνία ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Έηζη, νη
ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πεξηγξαθή
Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο (Δηαηξείαο)
Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο (Πειαηψλ)
ύλνιν

31/12/2018
84.910
269.505
354.415

31/12/2017
31.770
231.519
263.289

Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ θαηά ηελ 31/12/2018 αθνξνχλ ζε πνζφ επξψ 135.458 πειάηεο Forex θαη ζε
πνζφ επξψ 134.047 πειάηεο Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ.
6.8 Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2018 αλέξρεηαη ζε επξψ 1.441.350 θαη δηαηξείηαη ζε
1.601.500 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 0,90 ε θάζε κία.
H Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 2018, έιαβε
νκφθσλε απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, θαηά πνζφ Δπξψ 400.000,00
κε θαηαβνιή κεηξεηψλ.
Δπηπιένλ, απνθαζίζζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο ηελ 14ε
Γεθεκβξίνπ 2018, ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ζθνπφ ηνλ ζπκςεθηζκφ
δεκηψλ, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ επξψ 1 ζε 0,90.
Ζ ζχλζεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηελ 31/12/2018 έρεη σο εμήο:
ΤΝΘΔΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖΝ 31/12/2018
Α/Α

Μέηνρνη

1
2

Καβξνπιάθεο Νηθφιανο
Μαθξήο Υαξάιακπνο
Κάησ ηνπ 10%
ύλνιν:

Αξηζκόο Μεηνρώλ
632.500
649.000
320.000
1.601.500

Πνζνζηό
πκκεηνρήο %
39,49%
40,53%
19,98%
100,00%

Αμία Μεηνρηθνύ
Κεθαιαίνπ (€)
569.250
584.100
288.000
1.441.350

6.9 Απνζεκαηηθά
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνζεκαηηθά» αθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ.
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6.10 Πξνβιέςεηο /Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνβιέςεηο / Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» αθνξά ζε
πξφβιεςε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.
Ο κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ ρξήζε 2018 αλέξρεηαη ζε 7 άηνκα
(2017:2).
6.11 Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο:
Πεξηγξαθή
Τπνρξεψζεηο ζε πειάηεο
Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπνί πηζησηέο
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα
ύλνιν

31/12/2018
1.453.747
5.190
15.565
280.512
171
17.000
1.772.185

31/12/2017
323.387
50.355
31.786
354.684
26.970
12.304
799.486

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Τπνρξεψζεηο ζε πειάηεο» αλαιχεηαη σο εμήο:
Πεξηγξαθή
Τπνινγαξηαζκφο Μεηξεηψλ
Τπνινγαξηαζκφο Πεξηζσξίνπ
Τπνινγαξηαζκφο Πεξηζσξίνπ Γχν Ζκεξψλ
Τπνινγαξηαζκφο Πεξηζσξίνπ Σξηψλ Ζκεξψλ
Τπνινγαξηαζκφο παξαγψγσλ
Πειάηεο Δμσηεξηθνχ
Πειάηεο Forex
ύλνιν

31/12/2018
126.470
3.514
2.230
3.138
1.318.395
1.453.747

31/12/2017
168.524
41.356
2.065
0
117
111.325
323.387

Οη εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ Υ.Α. (ψξηκα πηζησηηθά ππφινηπα) θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2018 αλέξρνληαη ζε επξψ € 134.036,83.
Οη ππνρξεψζεηο ζε πειάηεο Forex πνζνχ επξψ 1.318.395, θαιχπηνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο
εθθαζαξηζηέο θαηά πνζφ επξψ 1.182.937 ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ 135.458 απφ δηαζέζηκα πνπ
ηεξεί ε Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ Forex.
6.12 Έζνδα Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Σν ππφινηπν ηνπ θνλδπιίνπ «Κχθινο Δξγαζηψλ» γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2018 θαζψο θαη γηα
ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2017 αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Πεξηγξαθή
Έζνδα απφ ΥΑΑ
Έζνδα απφ FOREX

01/0131/12/2018
89.008
568.459
657.466

01/0131/12/2017
38.051
128.418
166.469

6.13 Έμνδα θαη’ είδνο
Ζ αλάιπζε ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη’ είδνο έρεη σο εμήο:
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Πεξηγξαθή
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν

Πεξηγξαθή
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν

Κόζηνο παξνρήο
ππεξεζηώλ

1/1-31/12/2018
Έμνδα
δηνίθεζεο

Έμνδα δηάζεζεο

44.734
159.721
47.739
26.697
39.610
14.829
333.330

180.784
219.568
23.869
9.527
29.111
29.657
492.516

14.441
36.595
7.956
3.082
6.695
4.943
73.712

Κόζηνο παξνρήο
ππεξεζηώλ

1/1-31/12/2017
Έμνδα
δηνίθεζεο

Έμνδα δηάζεζεο

79.711
23.655
36.373
0
51.546
13.968
205.253

299.716
92.879
54.576
22.244
66.295
27.936
563.644

19.928
6.547
9.862
0
48.015
4.656
89.007

ύλνια
239.959
415.884
79.564
39.306
75.416
49.429
899.558

ύλνια
399.354
123.080
100.811
22.244
165.855
46.559
857.904

6.14 Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα/ (Έμνδα)
Σν ππφινηπν ηνπ θνλδπιίνπ «Λνηπά ιεηηνπξγηθά Έζνδα / Έμνδα» γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/0131/12/2018 θαζψο θαη γηα ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2017 αλαιχεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
Πεξηγξαθή
Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα (θαηαβνιέο απνδεκηψζεσλ, ηαθηνπνηήζεηο θηι)
Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Γηαγξαθέο ππνρξεψζεσλ
Γηαγξαθέο απαηηήζεσλ
Απνκείσζε αθηλήησλ
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
ύλνιν

01/0131/12/2018
(15.565)
(36.659)
1.710
(14.799)
3.800
(61.514)

01/0131/12/2017
135.439
(185.861)
8.000
11.885
(30.537)

6.15 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

Σα «Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα» γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2018 θαζψο θαη γηα ηελ
αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2017 αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Πεξηγξαθή
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ύλνιν

01/0131/12/2018
10.336
18.103
28.440

01/0131/12/2017
7.384
33.762
41.146

6.17 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Σα «Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα» γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2018 θαζψο θαη γηα ηελ
αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ 01/01-31/12/2017 αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Πεξηγξαθή
Λνηπνί πηζησηηθνί ηφθνη
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ύλνιν

01/0131/12/2018
3.671
8.024
11.695

01/0131/12/2017
256
50.237
50.493

6.18 Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Σν ππφινηπν ηνπ θνλδπιίνπ «Φφξνο εηζνδήκαηνο» γηα ηελ πεξίνδν απφ γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/0131/12/2018 θαζψο θαη γηα ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ 01/01/-31/12/2017 αλαιχεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
Πεξηγξαθή
Σξέρσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο
Φφξνο Δηζνδήκαηνο πξνεγνχκελεο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο Φφξνο
ύλνιν

1/1-31/12/2018
0
10.391
10.391

1/1-31/12/2017
0
(25.514)
(612)
(26.126)

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαιχεηαη ζηε εκείσζε 6.3.ρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
γίλεηαη αλαθνξά ζηε εκείσζε 10.1.
7. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο, απφ ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ:
•
Πηζησηηθφο θίλδπλνο
•
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
•
Κίλδπλνο ηεο αγνξάο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ
πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο.
Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη
λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη, λα ηίζεληαη ζεκεία ειέγρνπ θαη φξηα αλάιεςεο
θηλδχλσλ. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηα ζπζηήκαηα, εμεηάδνληαη πεξηνδηθά, ψζηε λα
εκθαλίδνληαη νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.
α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θπξίσο κέζσ ησλ απαηηήζεσλ πξνο παξφρνπο
ξεπζηφηεηαο (LPs) φπνπ θαηαηίζεληαη θεθάιαηα πειαηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο
θαη κέζσ ησλ απαηηήζεσλ πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ηεξνχληαη ινγαξηαζκνί πειαηείαο.
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ζ Γηνίθεζε ζρεκαηίδεη εηδηθή πξφβιεςε απνκείσζεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε
θίλδπλν, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζή ηεο γηα δεκίεο πνπ έρεη ππνζηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε
εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη επελδχζεηο. Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο
ζπλνςίδνληαη σο θάησζη :
•
Γηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξείαο.
•
Αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αληηζπκβαιινκέλσλ γηα παξνρή πηζηψζεσλ
•
Έιεγρνο ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ
•
πλερήο αμηνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ηεξνχληαη ινγαξηαζκνί πειαηψλ.
•
Πιήξεο θάιπςε ησλ αλνηθηψλ ζέζεσλ πειαηψλ FOREX κε επαξθή ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
Δπελδύζεηο
Οη επελδχζεηο ηαμηλνκνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία, κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ
Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ, θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο θαη
επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο.
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Οη επελδχζεηο εμεηάδνληαη ζε πεξηνδηθή βάζε γηα ηελ χπαξμε απνκείσζεο.
Έθζεζε ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε
έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αλαιχεηαη σο εμήο:
Πεξηγξαθή
Δπελδχζεηο
Απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα
ύλνιν

31/12/2018
0
1.275.612
363.511
1.639.122

31/12/2017
6.357
178.508
263.765
448.630

Οη απαηηήζεηο πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο παξφρνπο ξεπζηφηεηαο (βιέπε ζεκ.6.6), ελψ ηα
ηακηαθά δηαζέζηκα αθνξνχλ θαηαζέζεηο φςεσο ζε ζπζηεκηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδνο θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ.
β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ε Δηαηξεία λα κε κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο εκπξφζεζκα. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, είλαη λα δηαζθαιίδεη, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή
ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εκπξφζεζκα, ηφζν θάησ απφ θαλνληθέο αιιά
θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεη ε
θήκε ηεο.
Έθζεζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Οη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαινγνχλησλ ηφθσλ, έρνπλ σο εμήο:
Πεξηγξαθή
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

31/12/2017

31/12/2016

1.772.185

799.486

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηα ππφινηπα ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ ή ξχζκηζε αλ απηφ απαηηείηαη.
γ) Κίλδπλνο αγνξάο
Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν φηη νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, φπσο νη
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη επηηφθηα, ζα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ή ηελ αμία
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ θαηέρεη. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο είλαη ν
έιεγρνο ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν απηφ, ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε
παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Ζ Δηαηξεία δε δηαηεξεί ζέζεηο
ζε ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ θαη σο απνηέιεζκα ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ
αγνξαίσλ ηηκψλ είλαη κεδεληθφο.
δ) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ εκθαλίδεηαη απφ κηα κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ δχν λνκηζκάησλ. Ζ
Δηαηξεία ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηεο είλαη δπλαηφλ λα εθηεζεί ζηνλ αλσηέξσ
θίλδπλν κέζσ αλνηθηψλ ζέζεσλ ζε FOREX. Ζ Γηνίθεζε κεξηκλά νη ηπρφλ αλνηθηέο ζέζεηο ηεο
Δηαηξείαο λα δηαηεξνχληαη ζε ρακειά επίπεδα θαη λα ππάξρνπλ επαξθή ππφινηπα ζηα βαζηθά
λνκίζκαηα έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο. Μέζσ ηεο δηαηήξεζεο ππνινίπσλ ζηα βαζηθά
λνκίζκαηα (δνιάξην ΖΠΑ, ιίξα Μ. Βξεηαλίαο θαη επξψ) δελ ππάξρεη ζεκαληηθή έθζεζε θαηά ηελ
ηήξεζε πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ ζε μέλνπο πξνκεζεπηέο θαη παξφρνπο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί,
αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ πειαηψλ ζε FOREX φηη ε Δηαηξεία είλαη δηακεζνιαβεηήο ( Electronic
Communication Network) θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ έθζεζε ησλ αλνηθηψλ ηνπο ζέζεσλ νη νπνίεο
θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ην εθάζηνηε λφκηζκα αλαθνξάο.
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ε) Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε απνηέιεζκα ηπρφλ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ λα κελ έρνπλ
επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο.
ζη) Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα
δηαηεξείηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε
κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δθηηκάηαη φηη, εληφο ηνπ 2019, ιφγσ βειηίσζεο ησλ
βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη γεληθφηεξα ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ζα αλαθηεζεί
κεγάιν κέξνο ηεο πειαηείαο ηεο εηαηξείαο θαη ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ε θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα.
8. πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε
Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο (εηζξνέο-εθξνέο) κε ζπλδεδεκέλα κέξε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 1.1.-31.12.2018 θαη γηα ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ρξήζε αλαιχνληαη σο
εμήο:
Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο κειώλ Γ..
Οη ακνηβέο θαη νη παξνρέο, πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαιχνληαη
σο εμήο:
1/1 31/12/2018
56.421

Παξνρέο
Βξαρπρξφληεο παξνρέο (κηζζνί & ακνηβέο)

1/1 31/12/2017
97.028

Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κειώλ Γ.. θαη Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ
Οη Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηεο Δηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ πξφζσπα ηεο παξ.1, αξζ. 81
ηνπ Ν.2533/97 αλαιχνληαη σο εμήο :
πλαιιαγέο
Αγνξέο κεηνρψλ ζην ΥΑΑ
Πσιήζεηο κεηνρψλ ζην ΥΑΑ

1/1 31/12/2018
5.661.288
5.578.430

1/1 31/12/2017
2.220.928
2.309.943

Γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο κειώλ Γ..
Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 31/12/2018
έρνπλ σο εμήο:
Απαηηήζεηο / Τπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο απφ κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Τπνρξεψζεηο ζε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε

31/12/2018
242
451

31/12/2017
0
0

9. Αξηζκόο Απαζρνινύκελνπ Πξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Μέζνο ξνο Απαζρνινχκελνπ Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ (πνζά ζε επξψ)

31/12/2018
7
239.959

31/12/2017
2
399.354
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10. Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
10.1 Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Γηα ηε ρξήζε 2010, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4172/2013 θαη ην άξζξν 97 ηνπ λφκνπ 4446/2016 έρεη παξαγξαθεί ην δηθαίσκα
ηνπ δεκνζίνπ γηα έθδνζε πξάμεσλ δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2014 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.5 Ν.2238/1994.
ζνλ αθνξά ηε ρξήζε 2015 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε αλάθιεζε ηεο εληνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν.4172/2013.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2017 δελ έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ θαζψο απηφο είλαη πιένλ πξναηξεηηθφο κεηά εθαξκνγή ηνπ Ν. 4410/2016 (άξζ.56, παξ.1).
ζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ν έιεγρνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Φνξνινγηθήο
πκκφξθσζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ αλακέλεηαη λα εθδνζεί
κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2018. Δάλ πξνθχςνπλ
πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, εθηηκάηαη
φηη δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
10.2 Δπίδηθεο Τπνζέζεηο
ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, ε Δηαηξεία έρεη κε 31.12.2018 εθθξεκείο λνκηθέο
ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο φκσο, ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο, δελ
αλακέλνπλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
Δηαηξείαο.
10.3 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο
Καηά ηελ 31.12.2018 δελ ππάξρνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ λα έρεη εθδψζεη ε Δηαηξεία ππέξ
ηξίησλ.
10.4 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Καηά ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ άξζε ηεο
δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο αλακέλεηαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ φκσο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην
αθξηβέο χςνο απηνχ, ζην παξφλ ζηάδην θαη θαηά επέθηαζε δελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξφβιεςε
θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
11. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία, ηα
νπνία ελδέρεηαη λα απαηηνχλ αλαθνξά.
Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2019
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