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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2018 ΕΩΣ 31.12.2018 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

της   03-09-2019 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλουμε συνημμένα τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς 

και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του 

2018 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

Ετήσια ανασκόπηση των πεπραγμένων: 

Η Εταιρεία κατά την χρήση του 2018 συνέχισε με έντονους ρυθμούς την αναπτυξιακή της πορεία, επεκτείνοντας την 

πελατειακή της βάση και συνάπτοντας στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, 

συνέχισε να πραγματοποιεί επενδύσεις (προχωρά η διαδικασία έκδοσης άδειας  για την ανέγερση νέων αποθηκευτικών 

χώρων στο νέο ακίνητο)  με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. 

Οικονομική θέση της εταιρείας: 

Η οικονομική θέση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Οι πωλήσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 0,17% έναντι της 

προηγούμενης χρήσης, ενώ το Κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 0,30%. Ως εκ τούτου, το μικτό περιθώριο κέρδους 

αυξήθηκε σε ποσοστό 35,49% επί των πωλήσεων, έναντι 35,19% στην προηγούμενη χρήση. Τα λειτουργικά έξοδα 

(διοίκησης και διάθεσης) αυξήθηκαν κατά 6,55% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς η εταιρεία στα μέσα της προηγούμενης χρήσης είχε 

προχωρήσει στη σύναψη μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου (επταετούς διάρκειας) ύψους 1 εκατ.€. Βέβαια, ο δείκτης 

δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός. Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων είναι μειωμένα 

κατά 1,11%, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη είναι αυξημένα κατά 10,23%. Αφού συνυπολογιστούν τα αναλογιστικά κέρδη 

και οι μεταβολές του αποθεματικού αναπροσαρμογής κτιρίων, τότε τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου διαμορφώνονται σε 

ποσό €895.780 έναντι ποσού €861.685 της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 3,96%).  

Η εξέλιξη ορισμένων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της Εταιρείας έχει ως εξής:  
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Α) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

 
    2018  2017 

Aποδοτικότητα Επενδ/νων 

Κεφαλαίων 
= 

Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων  1.269.247 
= 7,98% 

 1.283.488 
= 8,35% 

Σύνολο Ενεργητικού  15.909.903  15.378.021 

 

B) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  

 
    2018  2017 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας 
= 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  11.114.500 
= 515,47% 

 10.573.341 
= 444,57% 

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις  2.156.207  2.378.356 

 

Γ) Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων  

 
    2018  2017 

Ίδια Κεφάλαια  

προς Συνολικά 

= Ίδια Κεφάλαια  12.547.991 = 78,87%  11.625.222 = 75,60% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.909.903  15.378.021 

 

Δ) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 
    2018  2017 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 
= 

Πωλήσεις  12.298.399 
= 77,30% 

 12.278.126 
= 79,84% 

Σύνολο Ενεργητικού  15.909.903  15.378.021 

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: 

Η πορεία της εταιρείας κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική και προβλέπεται ότι στην επόμενη χρήση θα εντατικοποιηθούν 

οι αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα μεγέθη και την ευρωστία της εταιρείας. Η 

Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων 

όπως τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.  

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως τον πιστωτικό κίνδυνο, συναλλαγματικό κίνδυνο, 

τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αποθεμάτων, τους οποίους αντιμετωπίζει με επιτυχία λόγω της οργανωτικής 

δομής της και της συνετής πολιτικής της. 
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Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια 2018 και οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 

επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα ευμετάβλητο, αλλά και με μια τάση ανάκαμψης λόγω της μεταβολής στο 

πολιτικό σκηνικό. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την 

ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την διοίκηση της Εταιρείας και διαμορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, 

κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.  

α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο αφού οι συναλλαγές 

που πραγματοποιεί σε ξένα νομίσματα δεν είναι πολύ μεγάλου ύψους. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία  αξιολογεί διαρκώς την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της καθώς και τα 

μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης. H Εταιρεία πραγματοποιεί και λιανικές πωλήσεις ενώ αντιμετωπίζει πολύ χαμηλό 

κίνδυνο επιτοκίων. 

γ) Κίνδυνος Ρευστότητας: Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Διοίκηση της Εταιρείας μεριμνά για την ύπαρξη του απαραίτητου ποσού 

διαθεσίμων για την κάλυψη των αναγκών της.  

Προσωπικό – διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

Η εταιρεία απασχολεί στις 31/12/2018  61 υπαλλήλους. Τηρεί απόλυτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (τεχνικός 

ασφαλείας, γιατρός εργασίας κλπ.) και μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων και την ασφάλεια τους. Όλοι 

οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, χωρίς να γίνονται διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. 

 Περιβαλλοντική ευθύνη 

Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας δεν συνεπάγεται σημαντικές περιβαλλοντικές οχλήσεις. Η εταιρεία είναι 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης των αναλώσιμων υλικών, των υλικών 

συσκευασίας κλπ. Τα ακατάλληλα προϊόντα και εμπορεύματα συγκεντρώνονται και προωθούνται σε πιστοποιημένους 

φορείς διαχείρισης.  

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. 

Δεν υπάρχουν. 

Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. 

Δεν υπάρχουν. 
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Ακίνητα 

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της τα εξής ακίνητα: 

α) Οικόπεδο (επιφανείας 935,39 τ.μ.) με το επ’ αυτού κτίριο (συνολικής επιφάνειας 2.439,90 τ.μ.) επί της οδού Αγίου 

Δημητρίου 39 στο Δήμο Πειραιά. 

β) Οικόπεδο (επιφανείας 771,69 τ.μ.) με το επ’ αυτού κτίριο (συνολικής επιφάνειας 552,15 τ.μ.) επί της οδού Σπάρτης 11 

στο Δήμο Κερατσινίου. 

γ) Οικόπεδο (επιφανείας 4.076,16 τ.μ.) επί της οδού Αιτωλικού 26 στο Δήμο Πειραιώς με σκοπό τη δημιουργία νέας 

αποθήκης. 

 

Υποκαταστήματα εταιρίας. 

Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στην οδό Σπάρτης 11 στο Δήμο Κερατσινίου και ενοικίασε από 25/6/2019 στην Εθνικής 

Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ισόγειο κατάστημα 475,30/ 68,48 β/χ για δημιουργία υποκαταστήματος 

λιανικής . 

 

 

Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα. 

Δεν υπάρχουν. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας 

έκθεσης. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει 

σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

Λογιστικές αρχές  

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για τη 

χρήση 2018 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη αυτών, αναφέρονται στις σημειώσεις οι οποίες 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι οι τέταρτες που συντάσσει η εταιρεία 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
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Διανομή κερδών  

Η εταιρεία στην δέκατη όγδοη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ήταν κερδοφόρα (μετά την αφαίρεση των φόρων) κατά 

ποσό Ευρώ 946.450. Το σωρευθέν υπόλοιπο του λογαριασμού «Κέρδη εις νέον» κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε ποσό 

Ευρώ 10.042.862. Προτείνεται δε στη Γενική Συνέλευση όπως το σύνολο του ανωτέρω ποσού παραμείνει ως υπόλοιπο 

κερδών εις νέον. 

 

 Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σας καλούμε να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 

χρήσης 2018  (1.1.2018 – 31.12.2018) και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για 

την περίοδο που έληξε την 31.12.2018 . 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Πειραιάς,  09 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Μιχάλης Π. Πανταζής 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη  τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

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

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

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

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

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

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

δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

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

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

επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 

μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν 

αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
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μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

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

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 

Ν.4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 

με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και το περιβάλλον της, 

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019 
 
 
 
 
 
Δημήτριος Λ. Τόλιας 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33441 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    
 

  Σημ.  31.12.2018  31.12.2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια 5 4.703.381  4.679.419 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 75.079  110.081 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 7 1.467  1.467 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 15.475  13.713 

  4.795.403  4.804.681 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα 8 6.378.396  5.396.643 

Απαιτήσεις από πελάτες 9 3.421.317  3.663.611 

Λοιπές απαιτήσεις 9 503.619  774.370 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 811.169  738.717 

  11.114.500  10.573.341 

Σύνολο ενεργητικού  15.909.903  15.378.021 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο 11 1.410.000  1.410.000 

Λοιπά αποθεματικά 12 1.095.129  1.145.799 

Κέρδη/(ζημιές) εις νέον  10.042.862  9.069.423 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.547.991  11.625.222 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμα δάνεια 13 702.381  845.238 

Επιχορηγήσεις παγίων 14 42.489  49.822 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 15 292.873  221.735 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 167.693  257.647 

  1.205.705  1.374.443 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές  17 1.672.531  1.787.134 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17 143.404  133.832 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 18 109.180  159.093 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 18 88.236  155.440 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13 142.857  142.857 

  2.156.207  2.378.356 

Σύνολο υποχρεώσεων  3.361.913  3.752.799 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.909.903  15.378.021 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

 Σημ. 

01.01.2018             

- 31.12.2018  

01.01.2017             

- 31.12.2017 

     
Πωλήσεις 19 12.298.399  12.278.126 

Κόστος πωληθέντων 20 (7.934.157)  (7.957.855) 

Μεικτό κέρδος  4.364.243  4.320.270 

Έξοδα διάθεσης 20 (1.649.763)  (2.374.690) 

Έξοδα διοίκησης 20 (1.545.799)  (624.349) 

Λοιπά έσοδα/κέρδη 21 297.152  219.374 

Λοιπά έξοδα/ζημίες 22 (117.331)  (222.307) 

Λειτουργικά αποτελέσματα  1.348.502  1.318.298 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 23 444  648 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 23 (79.698)  (35.457) 

Κέρδη προ φόρων  1.269.247  1.283.488 

Φόρος εισοδήματος 25 (322.797)  (424.871) 

Καθαρά κέρδη χρήσης  946.450  858.617 

     
Λοιπά συνολικά εισοδήματα     
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα      
Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη  25 (47.360)  31.310 
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 25 10.268  (9.080) 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής κτηρίων 25 (26.989)  (26.989) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής κτιρίων 25 13.410   7.827 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους   (50.671)  3.068 

     
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης  895.780  861.685 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

 

 
Σημ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017  1.410.000 1.142.731 8.183.817 10.736.548 

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό  - - - - 

Καθαρά κέρδη χρήσης  - - 858.617 858.617 

Μερίσματα  - - - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 25 - 3.068 26.989 30.057 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017  1.410.000 1.145.799 9.069.423 11.625.222 

   
    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018  1.410.000  1.145.799 9.069.423 11.625.222  

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό  - - - - 

Καθαρά κέρδη χρήσης  - - 946.450 946.450 

Μερίσματα  - - - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 25 - (50.670) 26.989 (23.681) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018   1.410.000 1.095.129 10.042.862 12.547.991 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

  Σημ.  
01.01.2018             

- 31.12.2018  

01.01.2017             
- 31.12.2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη χρήσης προ φόρων  1.269.247   1.283.488  

Προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 5   180.254   175.322 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6   44.482   77.557 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 14   (7.333)  (9.170) 

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή ενσώματων παγίων 
στοιχείων  

21 & 
22 -  1.956 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 23   79.698   35.457  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 23   (444)  (648) 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων  (981.752)  (588.856) 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων  443.250   (822.612) 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  (231.575)  462.094  

Aύξηση/ μείωση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  20.319   15.753  

Μείον:     
Καταβληθής φόρος εισοδήματος  (320.771)  (587.985) 

Καταβληθέντες τόκοι  (66.814)  (31.491) 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  428.561   10.866  

     
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από την πώληση ενσώματων παγίων  -  2.600  

Καταβολές για αγορά ενσώματων παγίων  (204.216)  (1.839.912) 

Καταβολές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων  (9.480)  (53.346) 

Καταβολές για μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  -  (4.570) 

Τόκοι εισπραχθέντες  444   648  

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες  (213.251)  (1.894.579) 

     
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια  -  1.000.000  

Εξοφλήσεις τραπεζικών δανείων  (142.857)  (11.905) 

Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  (142.857)  988.095  

     
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  72.452   (895.619) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
 

738.717  
 

1.634.335  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 10   811.169   738.717  
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων   
 

1. Γενικές πληροφορίες   

 

Η «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” (η “Εταιρεία”)  με 

διακριτικό τίτλο «STOP ΑΕΒΕ»  ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1978. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον στην αγορά των 

Μέσων Ατομικής Προστασίας κατασκευάζοντας και αντιπροσωπεύοντας ποιοτικά προϊόντα όπως είδη ένδυσης, 

υπόδησης, γάντια, εξοπλισμό ασφαλείας, προστασία κεφαλής, προστασία από πτώση, προστασία αναπνοής και 

ανιχνευτές αερίων. Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σχετικών με την ασφάλεια στον χώρο 

εργασίας. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία 
της είναι στον Πειραιά επί της οδού Αναπαύσεως 2-4, ΤΚ 185 46. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 44455907000.  
 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 Αυγούστου, και 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:  

 
 
 
 
 

 
 

 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από ορισμένα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους.  
 

Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 
κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που 

εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 
 
2.1.1. Συνέχιση δραστηριότητας  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2018 προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις 
ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 
H Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και τις ενδεχόμενες επιδράσεις στις εργασίες της Εταιρείας προκειμένου 
να διασφαλίζει την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

   Μιχάλης Π. Πανταζής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

   Σωτήρης Μ. Πανταζής Μέλος & Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Janet Harley Αντιπρόεδρος 

Χρήστος Γ. Πηλός Μέλος 

Αργυρώ Δ. Κοτσιάνη Μέλος 
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2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες   
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω: 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  
 
ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά μέσα”  

 
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης 
ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 
πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον, το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της 
λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο 

του ΔΛΠ 39. Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου δεν ήταν σημαντική.  
 
ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες”  
 
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 
του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα  αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να 
απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου δεν ήταν σημαντική.  

 
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) "Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”   
 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 
ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή 
στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη 
χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί.  
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”  

 
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται 
το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα 
είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  
 
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 
επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.   
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ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019) 
 
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για 

κάθε τύπο σύμβασης. Κατά τη μετάβαση, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες λειτουργικές μισθώσεις 
(Σημείωση 26) θα προεξοφληθούν χρησιμοποιώντας το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing 

rate). Η παρούσα αξία που θα προκύψει θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση από μισθώσεις. Τα δικαιώματα χρήσης των 
περιουσιακών στοιχείων θα επιμετρηθούν σαν να ίσχυε το ΔΠΧΑ 16 από την έναρξη της μίσθωσης, χρησιμοποιώντας 
το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing rate) κατά την ημερομηνία της μετάβασης.   
 

Οι πληρωμές μισθωμάτων σχετίζονται με μισθώσεις μεταφορικών μέσων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16,  
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων - οι οποίες, σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο, 
πρέπει να γνωστοποιούνται στις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Σημείωση 26)  - θα 
εμφανίζονται ως περιουσιακά στοιχεία με δικαιώματα χρήσης και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης. Ως εκ τούτου, αναμένεται αύξηση στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά την πρώτη εφαρμογή, λόγω της κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα 
χρήσης και την αναγνώριση των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Η αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις θα 

οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση του καθαρού δανεισμού. Επίσης, το λειτουργικό κόστος της μίσθωσης αντικαθίσταται 
με το κόστος απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και έξοδο τόκου επί των υποχρεώσεων 
που απορρέουν. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση των «Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων». Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος της 
αποπληρωμής μισθωμάτων που αφορά κεφάλαιο αναμένεται να μειώσει τις καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες και δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Το μέρος της αποπληρωμής μισθωμάτων που αφορά τόκους μίσθωσης θα μειώσει κι αυτό τις 

καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.      
 
Η Εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση μετάβασης (αναδρομικά με την σωρευτική επίδραση 
της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 να αναγνωρίζεται ως προσαρμογή στο υπόλοιπο ανοίγματος της καθαρής θέσης 
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής) και δεν θα επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου 
έτους. Επίσης, η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις του προτύπου για τα συμβόλαια μίσθωσης, 

που έχουν διάρκεια 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής τους, για συμβόλαια μίσθωσης που το 
μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού είναι χαμηλής αξίας και για συμβόλαια που είναι βραχυπρόθεσμα. Επίσης, η 
Εταιρεία επέλεξε να μην εφαρμόσει την πρακτική διευκόλυνση που παρέχεται από το ΔΠΧΑ 16 παρ.Γ3 κατά την 
μετάβαση, αλλά αποφάσισε να επαναξιολογήσει όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής ως προς το αν αποτελούν ή εμπεριέχουν μίσθωση με βάση τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16. 
 
Τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις που θα αναγνωριστούν 

αφορούν μισθώσεις μεταφορικών μέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 
στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. 

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  
 
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 
23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  
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Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα 
όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός του ουσιώδους” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας 
τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι 
διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους 

εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015-2017) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από 
πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.   
 

ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού”  
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο 
αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση 
την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.   

 

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές  

 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 
την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα.  
 

2.4. Ενσώματα πάγια  

Η Εταιρεία προέβη στην επιμέτρηση των γηπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία τους, βάσει σχετικής μελέτης που 
διενεργήθηκε για λογαριασμό της από ορκωτό εκτιμητή και η οποία αναφερόταν στις σχετικές εύλογες αξίες, όπως 

αυτές διαμορφώνονταν κατά την κρίσιμη ημερομηνία 1/1/2014 (πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο ΔΠΧΑ 1). 

Όσον αφορά το κτίριο της οδού Αναπαύσεως 2-4 στον Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη εκτίμησης, 
έχει Αγοραία Αξία κατά την κρίσιμη ημερομηνία 01 Ιανουαρίου 2014 ποσού 1.560.000 € (ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες €) εκ των οποίων η αξία γης ανέρχεται σε 680.000 €. 

Όσον αφορά το κτίριο της οδού Σπάρτης 11-13 στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σύμφωνα με την ανωτέρω 
μελέτη εκτίμησης έχει Αγοραία Αξία κατά την κρίσιμη ημερομηνία 01 Ιανουαρίου 2014 ποσού 450.000 € (τετρακόσιες 
πενήντα χιλιάδες €) εκ των οποίων η αξία γης ανέρχεται σε 410 χιλ.€. 
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Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία προέβη στην απεικόνιση των γηπέδων-κτιρίων κυριότητας της με τις 
προαναφερθείσες αξίες και ακολουθώντας το μοντέλο εύλογης αξίας σχημάτισε αντίστοιχα αποθεματικά 
αναπροσαρμογής αξίας. Η Εταιρεία επέλεξε να μεταφέρει ετησίως στα «Κέρδη εις νέον» μέρος του σχηματισθέντος 
αποθεματικού που αφορά τα κτίρια, κατά αναλογία με τις ετησίως διενεργούμενες αποσβέσεις.  

Κατά την ημερομηνία αναφοράς (31 Δεκεμβρίου 2018) η Εταιρεία θεωρεί ότι οι ανωτέρω αξίες δεν έχουν μεταβληθεί 
ουσιαστικά, επομένως δεν προχώρησε σε επανεκτίμηση αυτών. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες ενσώματων παγίων, αυτά επιμετρώνται κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 16 στο 
κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση (σημείωση 2.6). Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των παγίων στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους 

μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιείται. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

- Κτίρια 20 έτη 

- Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα 200.000 χλμ. 

- Λοιπά μεταφορικά μέσα  15 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  10 έτη 

- Η/Υ     4 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον κάθε 
τέλος χρήσης. 
 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση που απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι 
ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να τεθεί σε παραγωγική 
λειτουργία. 
 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (σημείωση 2.6).  
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.    
 

2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Λογισμικό  
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις 
δαπάνες που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους. 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία δεν υπερβαίνει τα 4 χρόνια. 
 
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 
  

2.6. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η 
λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ 
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εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών 
που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και 
λειτουργικές συνθήκες). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν υποστεί απομείωση 
επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.   

 
2.7. Χρηματοοικονομικά μέσα   

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 

i) Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις παρακάτω κατηγορίες:   
 

- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος και 
- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  
 
Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις 
συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός 
του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

 
Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 
που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα κόστη συναλλαγής των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξοδοποιούνται. Οι 
απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15. 
 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο 
κόστος, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων (SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται ως SPPI test και εξετάζεται σε επίπεδο 
χρηματοοικονομικού στοιχείου. 

 
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται 
στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών 
ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.  
 
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών 
στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά την 
ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να 

πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
ii) Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων     

 
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία.  
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων 
παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα 

αντιστάθμισης. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμειακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 
ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό 
μοντέλο. 
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(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος    
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι δύο 
ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη 

διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι 
συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 
την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το 
περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 

 
 

 
iii) Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων     

 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 

 
Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή 
 
Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει 
αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε 

κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον 
έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα  να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό στοιχείο ή έχει 
συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την 
κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει 

το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία 
αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση 
αποτιμώνται με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει.  

 
iv) Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων      

 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά 
με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως: 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη 

σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες με βάση το κατά 
προσέγγιση αρχικό πραγματικό επιτόκιο.   

 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά 
την πρόβλεψη ζημιάς για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
των επόμενων 12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από 

την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε 
ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η 
αθέτηση.  
Για τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη 
ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια 

ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  
 
i) Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων      

 
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος συναλλαγών, 
στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων.    
  
ii) Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων    

 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, ακυρώνεται ή 

εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή 
αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή 

η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας 
υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
    
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων   

 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα 
συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση 
ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να 
εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της 
εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 

 
2.8. Αποθέματα  

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού όρου. Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα 
άμεσα υλικά, τα άμεσα εργατικά κόστη και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται 

προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν 
εξόδων πώλησης. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο. 
 

2.9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι 
σημαντικό, μειωμένο με τυχόν ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις δημιουργείται 
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων με 
βάση τους συμβατικούς όρους.   
Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία τακτικών 

πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Αν σε επόμενη 
περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη 
μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα.   
 

2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως.   
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2.11. Μισθώσεις   
 

Εταιρεία ως μισθωτής  
 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται 
ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον 
αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης.  
 

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ονομαστικές  μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών 
εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

 

2.13. Δάνεια  
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση 
της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  
 
Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του δανείου 
εφόσον γίνει ανάληψη μέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση 
καταχωρούνται ως μελλοντικά έξοδα δανείων μέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν τα νέα δάνεια, 
μερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στα προπληρωθέντα έξοδα και αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραμμής.  

  
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 

2.14. Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία  
 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα 
λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 
 
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η Διοίκηση 
ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται 
απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
αναγνωρίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση.   
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
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και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 
 

2.15. Παροχές στο προσωπικό   

 
(α)  Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι 
πληρωμές καθορίζονται από την εκάστοτε τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς των ταμείων. 

 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο ποσό 
παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται από 

ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.   
 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία 
πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική 

υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει 
σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούμενες 
χρονικές περιόδους. 

 
Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών  η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου 
σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές της. Οι εισφορές 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται 

σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός  με 
μελλοντικές οφειλές.   

 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα  αξία 
της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία ισολογισμού, μειωμένη κατά την εύλογη αξία 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 

method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών 
χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  
 
Το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος στις αποδοχές προσωπικού, αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

που προέρχεται από υπηρεσία εργαζομένου κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές της παροχής, περικοπές και 
διακανονισμούς. Το καταχωρημένο κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  
 
Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραμμα καθορισμένων 
παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος επί το επιτόκιο προεξόφλησης.   
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές  
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν.  

 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 
(β) Παροχές τερματισμού απασχόλησης   

  
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η 

Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει κόστος 
αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών 
λήξης. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 
υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού 
της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους.  
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Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 

2.16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί 
κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, 
παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 
 
 

2.17. Προβλέψεις  
 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές, για ανέλεγκτες χρήσεις και λοιπές περιπτώσεις αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει 

μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι 
θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και όταν το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα. 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, όταν είναι σημαντική η επίδραση της διαχρονικής αξίας του 
χρήματος, με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήματος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται προεξόφληση των 

προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό 
έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης αντιστρέφονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

2.18. Αναγνώριση εσόδων   
 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών που προέρχονται από τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας, καθαρά από το φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και εκπτώσεις.   

    
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν το ποσό των εσόδων μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανό ότι μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη μπορούν να εισρεύσουν στην οντότητα και συγκεκριμένα κριτήρια έχουν εκπληρωθεί για κάθε μία 
από τις δραστηριότητες της Εταιρείας όπως περιγράφεται παρακάτω. Το ποσό των εσόδων δε θεωρείται ότι έχει 
εκτιμηθεί αξιόπιστα μέχρις ότου όλα τα ενδεχόμενα που συνδέονται με τις πωλήσεις να έχουν επιλυθεί. Η Εταιρεία 

βασίζει τις εκτιμήσεις της στα ιστορικά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, τα 
χαρακτηριστικά της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες κάθε συμφωνίας.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από τις ακόλουθες βασικές πηγές: 
 
α) Πωλήσεις – χονδρικές πωλήσεις 
 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παραδώσει στον πελάτη, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτόν και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Η παράδοση δεν πραγματοποιείται 

μέχρις ότου τα αγαθά έχουν σταλεί στο συγκεκριμένο σημείο, ο κίνδυνος αχρήστευσης και η ζημιά έχουν μεταφερθεί 
στον πελάτη, και είτε αυτός έχει αποδεχθεί τα αγαθά με βάση το συμβόλαιο πώληση είτε η Εταιρεία έχει αντικειμενική 
απόδειξη πως όλα τα κριτήρια για αποδοχή έχουν ικανοποιηθεί.  
 
Τα αγαθά πωλούνται συχνά με έκπτωση βασισμένη στον όγκο και οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα 

ελαττωματικά προϊόντα. Οι πωλήσεις καταχωρούνται με βάση τις τιμές που αναγράφονται στο συμβόλαιο, καθαρά 
από εκτιμημένες εκπτώσεις όγκου και επιστροφές, κατά την πώληση. 
 
β) Πωλήσεις- λιανικές πωλήσεις 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία πουλάει προϊόντα στους πελάτες. Οι πωλήσεις λιανικής 

συνήθως εξοφλούνται τοις μετρητοίς ή μέσω πιστωτικής κάρτας. 



                         
STOP ΑΕΒΕ  

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

 για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018  

(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

27 

 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να πουλάει προϊόντα σε πελάτες λιανικής με δικαίωμα επιστροφής εντός 30 ημερών 
έπειτα από συμφωνία. Για τον σχηματισμό πρόβλεψης κατά τη στιγμή της πώλησης όσον αφορά αυτές τις επιστροφές 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα. Το έσοδο προσαρμόζεται με την αξία των εκτιμώμενων επιστροφών. 

 
γ) Παροχή υπηρεσιών – χονδρεμπόριο   
 
Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επιμέρους συμβάσεις 
συνεργασίας. 
 
δ) Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση τo χρόνο και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο 
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο όπου η έκπτωση κατανέμεται σαν έσοδο από τόκους.  
 

2.19. Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από 
την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

2.20. Αναταξινομήσεις και στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων  
 

Τα παρακάτω ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί έτσι ώστε η Κατάσταση Χρηματοoικονομικής 
Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Εταιρείας της 31/12/2017 να 
είναι συγκρίσιμη µε την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31/12/2018. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Ποσό €1.467 στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης μεταφέρθηκε από τις «Λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις» στα «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων».  

 Ποσό €675.799 στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης μεταφέρθηκε από τα «Λοιπά στοιχεία καθαρής 

θέσης» στα «Λοιπά αποθεματικά». 

 Ποσό €26.989 στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης μεταφέρθηκε από τα «Λοιπά στοιχεία καθαρής 

θέσης» στα «Κέρδη/(ζημίες) εις νέον» 

 Ποσό €49.822 στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης μεταφέρθηκε από το «Αποθεματικό κρατικών 

επιχορηγήσεων» στις «Επιχορηγήσεις παγίων».   

 Ποσό €587.985 στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών μεταφέρθηκε από την Κίνηση των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στον Καταβληθέντα φόρο εισοδήματος  

 

Επίσης, επιπλέον αναταξινομήσεις έχουν γίνει στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών στις Λειτουργικές δραστηριότητες 

καθώς και στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για σκοπούς συγκρισιμότητας. Οι παραπάνω 

αναταξινομήσεις δεν έχουν επίπτωση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα.  

 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, κινδύνους αγοράς (συναλλαγματικό 
κίνδυνο, τιμές αγοράς, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο καθώς και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός. 
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Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας και διαμορφώνεται στα πλαίσια, 
οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο 
επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς 

και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων.  
 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς   
 
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καθώς και από 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. 
Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι στο σύνολό τους σε Δολάρια ΗΠΑ (USD), όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.  

 
Όσον αφορά την διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση του ελάχιστου 
απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα αυτό. 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε περιοδική βάση την έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο και εξετάζει την ανάγκη χρήσης 
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο.  
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας από τα 
οποία προέρχεται η έκθεση της σε συναλλαγματικό κίνδυνο (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ): 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

  USD  USD 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  51.213  58.243 

Απαιτήσεις  251.095  - 

Υποχρεώσεις  (43.313)  (142.122) 
 
(ii) Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων    

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής τιμών αγαθών (Commodities).  
 
(iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

 
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία (έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις). Η έκθεση 
της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τραπεζικά δάνεια με κυμαινόμενα 
επιτόκια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία 
επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να 
αυξομειώνεται ως αποτέλεσμα των επιτοκιακών μεταβολών. Με δεδομένο το περιορισμένο ύψος του τραπεζικού 

δανεισμού της εταιρείας και δεδομένου ότι το μοναδικό δάνειο (μακροπρόθεσμο) έχει σαν επιτόκιο βάσης το Euribor 
(3 μηνών), το οποίο έχει εξαιρετικά περιορισμένη μεταβλητότητα κατά τα τελευταία έτη, ο βαθμός έκθεσης της 

εταιρείας στον κίνδυνο από τη μεταβολή επιτοκίων είναι περιορισμένος. 
Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επίσης ο δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Ως εκ 
τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από μεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ.  
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηματοδοτικών 

της αναγκών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού 
επιτοκίου λαμβάνονται σε μεμονωμένη βάση. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας δανείων της Εταιρείας σε μεταβολές επιτοκίων 
Μια ευλόγως πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά εκατό μονάδες βάσης (αύξηση/μείωση 1,0%) θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2018, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές 
σταθερές, κατά €9.167. Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα μεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα 
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υπόλοιπα των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου στο τέλος χρήσης και δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των 
εισπραχθέντων τόκων από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος   

 
O πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις 
συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και 
από τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Μόνο τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθιερωμένα με καλή φήμη 
μέρη είναι αποδεκτά και η Εταιρεία θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.  
 
Η Εταιρεία αναλύει τον πιστωτικό κίνδυνο σε κίνδυνο εμπορικών απαιτήσεων και κίνδυνο χρηματοδότησης πελάτων. 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται σημαντική 
συγκέντρωση τους και κατά συνέπεια περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι 

ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Η Εταιρεία 
παρακολουθεί επισταμένα τα υπόλοιπα των χρεωστών του, λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομική τους κατάσταση, 
προηγούμενες συναλλαγές καθώς και άλλες παραμέτρους, και σε απαιτήσεις όπου εντοπίζεται πιστωτικός κίνδυνος, 
γίνεται αξιολόγηση σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και σχηματίζεται η κατάλληλη πρόβλεψη 

για απομείωση.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος εμπορικών απαιτήσεων 
 
Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι: 
 Η αποφυγή πιστωτικών ζημιών μέσω της δημιουργίας πρότυπων εσωτερικών διαδικασιών έγκρισης πίστωσης σε 
όλα τα νομικά πρόσωπα της Εταιρείας. 

 Η εξασφάλιση της παρακολούθησης και της μείωσης του κινδύνου από καθυστερούμενους λογαριασμούς, δηλαδή 
περιπτώσεις μη εξόφλησης ή/και καθυστερημένες πληρωμές από πελάτες. 
 Η εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων από την Εταιρεία και, συνεπώς, η βελτίωση των ημερών 
καθυστέρησης για εξόφληση πωλήσεων και των ταμειακών ροών. 
 Ο προσδιορισμός μιας διαδικασίας αύξησης και έγκρισης των πιστωτικών ορίων πελατών. 
 

Γίνεται συχνή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Αυτοί βασίζονται στον πιστωτικό κίνδυνο που 

έχει τεθεί για τον πελάτη. Εφαρμόζονται φραγμοί πίστωσης εάν οι καθυστερούμενες απαιτήσεις είναι υψηλότερες 
από τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Για την άρση ενός φραγμού πίστωσης απαιτείται έγκριση. 
 
Κίνδυνος χρηματοδότησης πελατών 
 
Πριν την έγκριση νέων διευκολύνσεων που δηλώνονται ως χρηματοδότηση πελατών, διενεργείται εσωτερικός 

πιστωτικός έλεγχος ώστε να εκτιμηθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση κάθε συναλλαγής, για πολιτικούς και εμπορικούς 
κινδύνους. Σκοπό έχει τον εσωτερικό προσδιορισμό ενός περιθωρίου κινδύνου που θα αντικατοπτρίζει τον 
αξιολογημένο κίνδυνο και τιμές όσο το δυνατόν πλησιέστερες στις τρέχουσες αγοραίες τιμές. Γίνεται συχνή 
επανεκτίμηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης κάθε χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης προς πελάτες. Δεν αναφέρεται 
καμία χρηματοδότηση πελατών (ταξινομημένη σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες) από την εταιρεία κατά τη 
διάρκεια του 2018. 
 

Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς είναι η λογιστική αξία κάθε 
κατηγορίας εισπρακτέων. 

 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας   
 
Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ο κίνδυνος 
ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση των χρηματοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. Για την διαχείριση του 

κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τακτικά τις χρηματοροές της και μεριμνά για την 
ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των αναγκών της, διατηρώντας παράλληλα επαρκή περιθώρια των μη 
αναληφθέντων δεσμευμένων δανείων της ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε η εταιρεία να μην παραβιάζει τα όρια δανεισμού 
ή τις ρήτρες σε οποιαδήποτε από τις συμβάσεις δανεισμού της. 
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Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 
2018 και 2017 αντίστοιχα: 
 

  31 Δεκεμβρίου 2018 

  ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Εντός 1 
έτους  

Μεταξύ 1 
και 2 ετών  

Μεταξύ 2 
και 5 ετών  

Άνω των 
5 ετών  Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  1.737.115  -  -  -  1.737.115 

Δάνεια*  176.444  170.370  473.930  133.774  954.518 
 

  31 Δεκεμβρίου 2017 

  ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Εντός 1 
έτους  

Μεταξύ 1 
και 2 ετών  

Μεταξύ 2 
και 5 ετών  

Άνω των 
5 ετών  Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις  1.809.964  -  -  -  1.809.964 

Δάνεια*  182.569  176.444  492.479  285.595  1.137.087 
  
* Τα Δάνεια περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα των ανεξόφλητων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων των τόκων με 
κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι τη λήξη τους. 

  
Τα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συμβατικές, μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές και ως εκ τούτου δεν 
συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφορικά με τα 
κονδύλια προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δάνεια. 
 
Στην ανάλυση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά από προκαταβολές 
πελατών.   

 
3.2 Διαχείριση κεφαλαίων  

 
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας με σκοπό 
την παροχή κερδών στους μετόχους και ωφέλειας στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και τη διατήρηση μιας 
βέλτιστης κεφαλαιουχικής δομής για τη μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή δομή και το δανεισμό της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός 
δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός προς τράπεζες (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος όπως 
εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης,  πλέον του καθαρού δανεισμού. 

Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
 

 Σημ. 31.12.2018  31.12.2017 
 

 
   

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 13 142.857  142.857 

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 13 702.381  845.238 

Σύνολο δανείων  845.238  988.095 

Μείον:  
   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 (811.169)  (738.717) 

Καθαρός δανεισμός   34.069  249.379 

Σύνολο καθαρής θέσης  12.534.581  11.625.222 

Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων  12.568.650   11.874.601 

      
Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης  0,27%  2,10% 
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3.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών   
 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με 
τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους: 
 
-Επίπεδο 1: για χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές και των οποίων η 
εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.  
 

-Επίπεδο 2: για χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές και των οποίων η 
εύλογη αξία προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε 

έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς.  
 
-Επίπεδο 3: για χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές και των οποίων η 
εύλογη αξία προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν στηρίζονται σε 

δεδομένα της αγοράς.  
 
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017.   
 

 31/12/2018  31/12/2017 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 3  Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1.467  1.467 

 
Εάν οι τεχνικές αποτίμησης δεν βασίζονται σε διαθέσιμες αγοραίες πληροφορίες τότε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία 
περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει την επένδυση της Εταιρείας σε μη εισηγμένες μετοχές. 

 
 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης  
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και 
παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, όσο και τα έσοδα και έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση 
πιστεύει ότι οι υποκειμενικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν διενεργηθεί κατά τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι κατάλληλες. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά 
με το μέλλον. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια ταυτίζονται με τα πραγματικά 
αποτελέσματα. 
 
Οι εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής:  

 
Αναγνώριση εσόδων 

 

Η Εταιρεία ως δραστηριότητα έχει την πώληση μέσων και εξοπλισμού που αφορούν την ατομική προστασία 
εργαζομένων. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σχετικών με την ασφάλεια στον χώρο της 

εργασίας. Η αξιολόγηση της πιθανότητας να επιτευχθούν τέτοιοι όγκοι αγορών που να συνεπάγονται συμβατικές 
εκπτώσεις για τον πελάτη, η επίδραση στα έσοδα της Εταιρείας σε συνάρτηση με κριτήρια απόδοσης και ο σχηματισμός 
προβλέψεων για ζημίες αποτελούν παραδείγματα των απαραίτητων εκτιμήσεων σχετικά με τα συνολικά συμβατικά 
έσοδα και το κόστος. 
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Μέρος των πωλήσεων της Εταιρείας προέρχεται από μεγάλες συμβάσεις με πελάτες. Οι κρίσεις που διατυπώνει η 
διοίκηση αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοχής και το αν έχουν μεταβιβαστεί οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη στον αγοραστή προκειμένου να καθοριστεί αν τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να αναγνωριστούν στην 
τρέχουσα περίοδο, το ποσοστό ολοκλήρωσης και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη προκειμένου να αξιολογηθεί 

αν υπάρχει η πιθανότητα οι πληρωμές να δικαιολογήσουν την αναγνώριση εσόδων. 
 
Αποτίμηση αποθεμάτων 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο ποσό ανάμεσα στο κόστος κτήσης και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. 
Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο του ετήσιου σταθμικού μέσου όρου. Οι απαιτούμενες εκτιμήσεις 
αφορούν τους προβλεπόμενους όγκους πωλήσεων και τα υπόλοιπα των αποθεμάτων. Επίσης, η ύπαρξη βραδέως 
κινούμενων αποθεμάτων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με την πιθανότητα διάθεσής τους και την 
επιτεύξιμη αξία ρευστοποίησης. Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται πλεονάσματα αποθεμάτων, εκτιμάται η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των πλεονασμάτων.  
 
Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν κυρίως τα ποσά που σχετίζονται με τις εγγυήσεις, τις συμβατικές υποχρεώσεις και 
κυρώσεις για τους πελάτες και εκτιμώμενες απώλειες για τις συμβάσεις των πελατών, τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλες αγωγές, τις αξιώσεις ή/και λοιπές διαφορές με προμηθευτές ή 
υπεργολάβους, καθώς και προβλέψεις για ζητήματα φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας. Η Διοίκηση 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις που σχετίζονται με τα ποσά των προβλέψεων για τις κυρώσεις, αξιώσεις ή 

απώλειες. 
 
Αν μια παρούσα δέσμευση είναι πιθανή ή όχι απαιτεί κρίση. Η φύση και το είδος των κινδύνων για τις εν λόγω 
προβλέψεις διαφέρουν και η κρίση της διοίκησης απαιτείται, όσον αφορά τη φύση και την έκταση των υποχρεώσεων, 
σχετικά με το αν μία εκροή πόρων, είναι πιθανή ή όχι. 
 

Επισφαλείς απαιτήσεις 

 
Οι εκτιμήσεις που σχετίζονται με το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από 
τη διοίκηση. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, η διοίκηση προβαίνει σε 
κρίσεις βασισμένη στην εμπειρία σχετικά με το ύψος της πρόβλεψης που απαιτείται για δυνητικές επισφαλείς 
απαιτήσεις. 
 

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

 
Φόρος εισοδήματος και ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  
 
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του 
φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 

εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και στους φορολογικούς συντελεστές μπορεί στο μέλλον να επηρεάσουν τις 
αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και κατά συνέπεια και το επίπεδο των 
μελλοντικών φορολογικών αποτελεσμάτων.  

  
Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτή είναι μια σημαντική λογιστική εκτίμηση λόγω των τρεχουσών συνθηκών της Ελληνικής 
οικονομίας και αγοράς. 
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Απομείωση ενσώματων παγίων  
 
Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος και εν συνεχεία αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή 

τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων 
παγίων. Ο έλεγχος απομείωσης πραγματοποιείται βάσει στοιχείων της αγοράς και των εκτιμήσεων της διοίκησης για 
τις μελλοντικές λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απομείωσης η Διοίκηση 
συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκτιμητές.  
 
Ο προσδιορισμός απομείωσης των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού απαιτεί τη διενέργεια 
εκτιμήσεων που αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η 

απομείωση βασίζεται στους παράγοντες που σχετίζονται με τις συνθήκες της αγοράς οι οποίες υποδεικνύουν την 
ανάγκη διενέργειας ελέγχου απομείωσης. Το ανακτήσιμο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο  

των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των 
μελλοντικών ταμειακών ροών και ο προσδιορισμός των ευλόγων αξιών των στοιχείων του ενεργητικού (ομάδα 
ενσώματων παγίων) απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με το προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να 

εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις υπολειμματικές αξίες των παγίων. 
 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία    
 
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσωπικού βασίζεται 
σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Τέτοιες 
αναλογιστικές παραδοχές είναι το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της 

παροχής και το ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων. Οι τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το 
υπόλοιπο των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.  Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος 
κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα 
αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των 
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών 
βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς.  
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5. Ενσώματα πάγια  
 

 

  

Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Ακιν.υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        

1 Ιανουαρίου 2017  3.523.739 250.388 245.297 380.930 - 4.400.354 

Προσθήκες  1.999.909 58.375 8.160 74.883 - 2.141.328 

Πωλήσεις  - - (5.036) (8.420) - (13.456) 

31 Δεκεμβρίου 2017  5.523.648 308.763 248.422 447.394 - 6.528.226 

        

1 Ιανουαρίου 2018  5.523.648 308.763 248.422 447.394 - 6.528.226 

Προσθήκες  - 29.643 62.457 48.416 63.700 204.216 

31 Δεκεμβρίου 2018  5.523.648 338.406 310.879 495.809 63.700 6.732.442 

        
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις        

1 Ιανουαρίου 2017  (1.216.392) (126.564) (117.866) (221.562) - (1.682.384) 

Αποσβέσεις χρήσεις  (72.439) (24.012) (23.855) (55.017) - (175.322) 

Πωλήσεις  - - 4.466 4.433 - 8.899 

31 Δεκεμβρίου 2017  (1.288.831) (150.576) (137.254) (272.147) - (1.848.807) 

        

1 Ιανουαρίου 2018  (1.288.831) (150.576) (137.254) (272.147) - (1.848.807) 

Αποσβέσεις χρήσεις  (72.439) (20.221) (28.525) (59.069)  (180.254) 

31 Δεκεμβρίου 2018  (1.361.269) (170.796) (165.779) (331.215) - (2.029.061) 

        
Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2017  4.234.817 158.188 111.167 175.247 - 4.679.419 

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2018  4.162.379 167.610 145.099 164.594 63.700 4.703.381 

 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν αμοιβές για προμελέτες που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με την 
κατασκευή νέου κτιρίου αποθηκών και χώρων παραγωγής.   
 
 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Κόστος       

1 Ιανουαρίου  373.017  319.671 

Προσθήκες  9.480  53.346 

31 Δεκεμβρίου  382.497  373.017 

     
Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

1 Ιανουαρίου  (262.935)  (185.378) 

Αποσβέσεις χρήσης  (44.482)  (77.557) 

31 Δεκεμβρίου  (307.418)  (262.935) 

     
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου  75.079  110.081 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται αποκλειστικά από προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τα οποία αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο βάσει της ωφέλιμης ζωής τους (4 έτη).  
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Μη εισηγμένοι τίτλοι:     
Μετοχές – Ελλάδα (σε Ευρώ)  1.467  1.467 

  1.467  1.467 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορούν επένδυση της Εταιρείας 
σε μη εισηγμένες μετοχές στην Ελλάδα.    
  

8. Αποθέματα 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Α' ύλες  260.794  236.478 

Εμπορεύματα  5.895.601  4.732.434 

Ημιτελή εμπορεύματα  203.684  231.122 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  18.317  196.610 

Σύνολο  6.378.396  5.396.643 

 
Σημειώνεται ότι τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας 
κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία βασίστηκε στις τιμές 
πώλησης των προϊόντων. Κατά τις ημερομηνίες αναφοράς δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης λόγω απαξίωσης 

αποθεμάτων. 
 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Σημ. 31.12.2018  31.12.2017 

Πελάτες  3.371.182  3.517.690 

Πελάτες - Συνδεδεμένα μέρη 28 -  47.909 

Προβλέψεις απομείωσης  (51.707)  (51.707) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  3.319.475  3.513.892 

Επιταγές εισπρακτέες  78.408  126.285 

Επιταγές & γραμμάτια σε καθυστέρηση  23.433  23.433 

Σύνολο  3.421.317  3.663.611 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Σημ. 31.12.2018  31.12.2017 

Προκαταβολές προσωπικού  4.006  418 
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο  44.716  93.400 
Επισφαλείς χρεώστες  4.500  4.500 
Προκαταβολές προμηθευτών  255.498  236.929 
Έξοδα επόμενων χρήσεων  33.772  21.646 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  3.100  106.351 
Εγγυήσεις  15.475  13.713 
Λοιπές απαιτήσεις  141.026  21.257 
Λοιπές απαιτήσεις - Συνδεδεμένα μέρη 28 17.000  - 
Παραγγελίες υπό παραλαβή  -  289.869 

Σύνολο  519.095  788.083 
     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  15.475  13.713 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  503.619  774.370 

  519.095  788.083 
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Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορά εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία σε επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων στο πλαίσιο μακροχρόνιων συνεργασιών.  

 
Η εύλογη αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.  
 
Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών έχει ως εξής: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 

Μη ληξιπρόθεσμα  3.397.883  3.640.178 

Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα  23.433  23.433 

Σε καθυστέρηση και απομειωμένα  51.707  51.707 
  3.473.023  3.715.317 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης   (51.707)  (51.707) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών   3.421.317  3.663.611 

 
Οι απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

ΕΥΡΩ (€)  3.689.316  4.451.694 

ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  251.095  - 

  3.940.411  4.451.694 

 
10.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
 

 31.12.2018  31.12.2017 

Ταμείο  129.826  126.727 

Καταθέσεις όψεως  681.343  611.990 

  811.169  738.717 

 
Το ποσό των €129.826 (2017: €126.727) αφορά διαθέσιμα που βρίσκονται στo ταμείo της Εταιρείας. Το υψηλό 
σχετικά ποσό μετρητών οφείλεται στους κεφαλαιακούς ελέγχους που επιβλήθηκαν στην χώρα από τον Ιούλιο 2015 
και ισχύουν εφεξής. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

ΕΥΡΩ (€)  759.956  680.474 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  51.213  58.243 

  811.169  738.717 

 
Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων προσεγγίζει την λογιστική τους αξία.  

 
11. Μετοχικό κεφάλαιο   

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός από τον αριθμό μετοχών.  
 

 Αριθμός 

μετοχών 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
 Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2017 47.000  1.410.000  1.410.000 

31 Δεκεμβρίου 2017 47.000  1.410.000  1.410.000 
  

    
1 Ιανουαρίου 2018 47.000  1.410.000  1.410.000 

31 Δεκεμβρίου 2018  47.000  1.410.000  1.410.000 
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Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 1.410.000 και διαιρείται σε 47.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 
ευρώ 30 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι 
ονομαστικές.   
 

12.  Λοιπά αποθεματικά    
 

 
 

Σημ.  
Τακτικό 

αποθεματικό  

Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής παγίων  

Αποθεματικό 
αναλογιστικών 

κερδών 
/(ζημιών)    Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017  470.000  754.288  (81.557)  1.142.731 
Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογής 
κτιρίων στα "Κέρδη ει νέον"  -  (26.989)  -  (26.989) 
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο 
αποθεματικό αναπροσαρμογής κτιρίων 25 -  7.827  -  7.827 

Αναλογιστικά κέρδη 25 -  -  31.310  31.310 
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα 
αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 25 -  -  (9.080)  (9.080) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017  470.000  735.126  (59.327)  1.145.799 

         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018  470.000  735.126  (59.327)  1.145.799 
Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογής 
κτιρίων στα "Κέρδη ει νέον"  -  (26.989)  -  (26.989) 
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο 
αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτων 25 -  13.410  -  13.410 

Αναλογιστικές ζημίες 25 -  -  (47.360)  (47.360) 
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα 
αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 25 -  -  10.268  10.268 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018   470.000  721.547  (96.418)  1.095.129 

 

Τακτικό Αποθεματικό 

 
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η χρησιμοποίηση του 
τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των λογιστικών καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, 
υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού 
αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 

13. Δάνεια  
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     
Τραπεζικός δανεισμός  702.381  845.238 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων  702.381  845.238 

     
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός     
Τραπεζικός δανεισμός  142.857  142.857 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων  142.857  142.857 

     
Σύνολο δανείων  845.238  988.095 

  
Στις 18 Ιουλίου 2017, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση πιστώσεως με την τράπεζα «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» συνολικού 
ύψους €1.000.000 και διάρκεια 7 ετών. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση της Εταιρείας για αγορά 
οικοπέδου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, το υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €845.238 πληρωτέο σε 71 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις ύψους €11.904,76.    
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Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης του δανείου περιγράφεται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

  Κυμαινόμενου επιτοκίου 

   3 μήνες 
 

 31.12.2018  31.12.2017 

Σύνολο δανείου  845.238  988.095 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:  

 

  31.12.2018  31.12.2017 

Μεταξύ 1 και 2 ετών  142.857  142.857 

Μεταξύ 2 και 5 ετών  428.571  428.571 

Πάνω από 5 έτη  130.953  273.810 

  702.381  845.238 

 

Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.  
 
Το δάνειο της Εταιρείας είναι κυμαινόμενου επιτοκίου βασισμένο στο Euribor 3 μηνών (3m Euribor) πλέον 
περιθωρίου 4,25%.  
 

14. Επιχορηγήσεις παγίων   
 

  Σημ.  31.12.2018  31.12.2017 

Στην αρχή της χρήσης  49.822  58.992 

Μεταφορά στα αποτελέσματα - Λοιπά έσοδα 21 (7.333)  (9.170) 

Στο τέλος της χρήσης  42.489  49.822 

 

Οι επιχορηγήσεις ύψους €42.289 (31.12.2017: €49.822) αφορούν το αναπόσβεστο κομμάτι αρχικής εισπραχθείσας 

επιχορήγησης ύψους €86.566 για την αγορά ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.  
 

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 
 

    31.12.2018 
 

31.12.2017 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
για:         

Συνταξιοδοτικές παροχές   292.873   221.735 

Σύνολο   292.873   221.735 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχουν ως ακολούθως: 
 

    

01.01.2018             

- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Χρεώσεις:         

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης   23.153   15.752 

Χρηματοοικονομικό κόστος   3.459   3.967 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών   5.092   - 

Δαπάνη περιλαμβανόμενη στις "Παροχές σε εργαζομένους"   31.704   19.719 
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Η μεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι ως ακολούθως: 
 

    31.12.2018 
 

31.12.2017 

Yπόλοιπο έναρξης   221.735   233.326 

Σύνολο χρέωσης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος   31.704   19.719 

Καταβαλλόμενες αποζημιώσεις   (7.926)   - 

Αναλογιστικές ζημιές/(κέρδη) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (OCI)   47.360    (31.310) 

Υπόλοιπο τέλους   292.873   221.735 

 
 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:   
 

    31.12.2018  31.12.2017 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   1,57%   1,56% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών   2,00%   1,00% 

Πληθωρισμός   1,70%   2,00% 
 
Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από μεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι: 
 

    Επίδραση στις συνταξιοδοτικές παροχές στη χρήση 2018 

    
Μεταβολή στην 
παραδοχή κατά 

  
Αύξηση στην 

παραδοχή 
  

Μείωση στην 
παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   0,50%   -7,57%   8,41% 

Ρυθμός μεταβολής μισθολογίου   0,50%   8,33%   -7,57% 
 

16. Αναβαλλόμενη φορολογία    
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συμψηφισμένα ποσά για την Εταιρεία είναι τα παρακάτω: 
 

 

  31.12.2018 
 

31.12.2017 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 285.603   352.448 

  285.603   352.448 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 117.640   94.801 

  117.640   94.801 

        

 167.963   257.647 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 257.647   263.688 

Πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος  (66.006)   (7.295) 

(Πίστωση) / χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (OCI) (23.678)   1.253 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 167.963   257.647 

 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
 

  

Διαφορετικές 
φορολογικές 

αποσβέσεις   Λοιπά   Σύνολο 

            

1 Ιανουαρίου 2018 336.894   15.554   352.448 

Πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (51.292)   (15.554)   (66.845) 

31 Δεκεμβρίου 2018  285.603   -   285.603 
 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 

  

Προβλέψεις 
υποχρεώσεων 

παροχών 

προσωπικού   

Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής παγίων   Λοιπά   Σύνολο 

              

1 Ιανουαρίου 2018 (64.303)   (30.498)   -   (94.801) 
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος 1.353    -   (514)   839  

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (10.268)   (13.410)   -   (23.678) 

31 Δεκεμβρίου 2018  (73.218)   (43.908)   (514)   (117.640) 

 
 

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   

 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων.  

 
 Σημ. 31.12.2018  31.12.2017 

Προμηθευτές  1.629.376  1.742.920 

Προμηθευτές - Συνδεδεμένα μέρη 28 43.154  44.215 

Σύνολα  1.672.531  1.787.134 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Λοιποί πιστωτές  23.108  13.223 

Προκαταβολές πελατών  78.819  111.002 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  -  4.188 

Δεδουλευμένα έξοδα  31.980  5.419 

Δεδουλευμένοι τόκοι  9.425  - 

Έσοδα επομένων χρήσεων  71  - 

Σύνολα  143.404  133.832 

 
Η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσμων προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την λογιστική τους αξία.  
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων αναλύεται στα εξής νομίσματα: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

ΕΥΡΩ (€)  1.772.622  1.778.844 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  43.313  142.122 

  1.815.935  1.920.966 
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18. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Φ.Π.Α. πληρωτέος  56.723  112.279 

Λοιποί φόροι - τέλη  52.457  46.815 

Σύνολα  109.180  159.093 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν οφειλόμενο ΦΠΑ περιόδου Δεκεμβρίου, παρακρατούμενους και λοιπούς φόρους, 
οι οποίες κατά τις ημερομηνίες αναφοράς δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 
 
 

Ασφαλιστικές εισφορές 
  31.12.2018  31.12.2017 

Ασφαλιστικές εισφορές  88.236  155.440 

Σύνολα  88.236  155.440 

  

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν οφειλόμενες εισφορές ΕΦΚΑ και άλλων ταμείων κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης περιόδου Δεκεμβρίου οι οποίες κατά τις ημερομηνίες αναφοράς δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 

 

19. Πωλήσεις 

    
01.01.2018             
- 31.12.2018 

  
01.01.2017             
- 31.12.2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων   11.801.327   11.746.434 

Πωλήσεις προϊόντων   359.856   404.824 

Πωλήσεις υπηρεσιών   129.421   122.426 

Λοιπές πωλήσεις   7.795   4.441 

  12.298.399  12.278.126 

 

20. Έξοδα ανά κατηγορία  
 

 Σημ. 

01.01.2018             
- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Παροχές σε εργαζομένους 24 1.709.046  1.576.551 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  812.911  703.753 

Παροχές τρίτων  112.316  134.084 

Ενοίκια  42.564  37.235 

Ασφάλιστρα  165.376  258.849 

Λοιποί φόροι - τέλη  26.268  29.693 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων  93.289  46.488 

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων  100.291  88.386 

Αναλώσεις αποθεμάτων  7.636.127  7.610.818 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 5 180.254  175.322 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 44.482  77.557 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  76.195  147.892 

Λοιπά έξοδα  130.601  70.266 

Σύνολο  11.129.719  10.956.894 

 

Κατανομή εξόδων ανά λειτουργία:  

01.01.2018             

- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Κόστος πωληθέντων  7.934.157  7.957.855 

Έξοδα διάθεσης  1.649.763  2.374.690 

Έξοδα διοίκησης  1.545.799  624.349 

  11.129.719  10.956.894 
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Κατανομή αποσβέσεων ανά λειτουργία:  

01.01.2018             
- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Κόστος πωληθέντων  23.531  23.729 

Έξοδα διάθεσης  172.543  194.145 

Έξοδα διοίκησης  28.662  35.005 

  224.736  252.879 

 

 

21. Λοιπά έσοδα - κέρδη 
 

 Σημ. 
01.01.2018             

- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Λειτουργικά έσοδα  70.338  137.062 

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων 14 7.333  9.170 

Λοιπές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις εξόδων  7.137  14.136 

Κέρδη συναλλαγματικών διαφορών  210.553  58.246 

Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  -  100 

Λοιπά έσοδα  1.790  661 

Σύνολο  297.152  219.374 

 
 

22. Λοιπά έξοδα - ζημίες 
 

  

01.01.2018             
- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών  (111.020)  (164.696) 

Ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  -  (2.056) 

Λοιπά έξοδα/ζημιές  (6.311)  (55.555) 

Σύνολο  (117.331)  (222.307) 

 
 

 
23. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)  

 

  

01.01.2018             
- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Χρηματοοικονομικά έσοδα     
Έσοδα τόκων  444  648 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων  444  648 

     
Χρηματοοικονομικά έξοδα     
Τόκοι τραπεζικών δανείων  (43.697)  - 

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (36.001)  (35.457) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  (79.698)  (35.457) 

     
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά  (79.254)  (34.809) 
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24. Παροχές σε εργαζομένους  

 

  

01.01.2018             
- 31.12.2018 

 01.01.2017             
- 31.12.2017 

Μικτές αποδοχές  1.293.238  1.218.403 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  345.105  322.736 

Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  28.245  15.753 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  42.457  19.660 

Σύνολο  1.709.046  1.576.551 

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία απασχολούσε 61 άτομα (31/12/2017:55  άτομα).   
 

 

25. Φόρος εισοδήματος   
 

  

01.01.2018             
- 31.12.2018 

 
01.01.2017             

- 31.12.2017 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  388.803  432.166 

Αναβαλλόμενος φόρος   (66.006)  (7.295) 

  322.797  424.871 

 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους 
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές, υποχρεούνταν σε φορολογικό έλεγχο από τον 
ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο που έλεγχε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και λάμβαναν 
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» όπως προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο 
άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις 2016 και εντεύθεν, ο φορολογικός έλεγχος και η έκδοση «Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης», ισχύουν σε προαιρετική βάση. Η Εταιρεία επέλεξε την συνέχιση του φορολογικού 

ελέγχου από τους νόμιμους ελεγκτές, που πλέον ισχύει σε προαιρετική βάση. Οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης 

για τις χρήσεις 2011 έως 2017 που έλαβε η Εταιρεία εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.  

Ο φορολογικός έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για την χρήση 2018 είναι σε εξέλιξη και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ωστόσο οι όποιες 
ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την ολοκλήρωσή του, δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη 
επίδραση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι εταιρίες για τις οποίες 
εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν 
εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από τις ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την 
ολοκλήρωση σχετικού φορολογικού ελέγχου από αυτές στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική αρχή, 
5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση έπρεπε να έχει υποβληθεί). Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιμά ότι στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές δεν θα προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4579/2018 ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μειώνεται σταδιακά κατά 
μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. 
Επομένως, από το 2019 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα θα μειωθεί σταδιακά σε 25% μέχρι το 2022. 
Το ποσοστό θα μειωθεί κατά 1% ετησίως (ήτοι 28% το 2019, 27% το 2020, 26% το 2021 και 25% το 2022 και στη 
συνέχεια).   

 
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας, ως εξής: 
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  31.12.2018 
 

31.12.2017 

     
Λογιστικά κέρδη προ φόρων  1.269.247  1.283.488 

     
Φόρος υπολογιζόμενος βάσει του θεσπισμένου φορολογικού 
συντελεστή 29%  368.082  372.212 

     
Αναμορφώσεις     
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  26.555  25.135 

Διαφορές για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος  (20.216)  27.525 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών επόμενων ετών  (51.625)  - 

Φόρος  322.797  424.871 

     
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής  25,4%  33,1% 
 
 
 
Ο φόρος που αναλογεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα είναι: 
 

  01.01 - 31.12.2018 

  

Προ 
φόρων  

Φόρος 
(Χρέωση) 
/ Πίστωση  

Μετά από 
φόρους 

Αναλογιστικές (ζημιές) / κέρδη  (47.360)  11.840  (35.520) 
Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών επόμενων ετών 
στα αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  -  (1.572)  (1.572) 
Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογής ακινήτων στα 
"Κέρδη εις νέον"  (26.989)  7.827  (19.162) 
Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών επόμενων ετών 

στα αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων  -  5.583  5.583 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  (74.349)  23.678  (50.671) 

 
 

  01.01 - 31.12.2017 

  

Προ 
φόρων  

Φόρος 
(Χρέωση) 
/ Πίστωση  

Μετά από 
φόρους 

Αναλογιστικές (ζημιές) / κέρδη  31.310  (9.080)  22.230 

Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογής ακινήτων στα 
"Κέρδη εις νέον"  (26.989)  7.827  (19.162) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  4.321  (1.253)  3.068 

 
 

26. Ανειλημμένες υποχρεώσεις  
 

Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις μεταφορικών μέσων, τα οποία μισθώνονται 
από τρίτους (η Εταιρεία είναι μισθωτής).    
 

  31.12.2018  31.12.2017 

Έως 1 έτος  27.166  16.356 

Από 1-5 έτη  44.087  17.739 

Σύνολο  71.252  34.095 
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27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 

(α) Δεν υπάρχουν σημαντικές αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας, γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.  
 
(β) Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. 

και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το 

δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί μέχρι την 

31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία 

παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει 

υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του 

Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή 

παραγραφή. 

Για τις φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων 2013 έως και 2018, ισχύουν όσα αναφέρουμε στη σημείωση Νο25 

σχετικά με την πραγματοποίηση ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και την χορήγηση των προβλεπόμενων 

Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

 
 

28.   Συνδεδεμένα μέρη και ενδοομιλικές συναλλαγές 
 

i) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:    
 

 

01.01.2018             

- 31.12.2018 
 01.01.2017             

- 31.12.2017 

Αγορές εμπορευμάτων    

STOP BV 52.289  5.252 

 52.289  5.252 

Αγορές υπηρεσιών    

STOP BV 180.000  180.000 

 180.000  180.000 

Πωλήσεις εμπορευμάτων    

STOP BV -  37.253 

 -  37.253 

Πώληση παγίου    
STOP BV -  100 

 -  100 

    
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 157.350  65.710 

 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
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ii) Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 
 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα 
συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:   
 

 31.12.2018  31.12.2017 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη    
STOP BV 17.000  47.909 

 17.000  47.909 

    
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη    
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕ 43.154  44.215 

 43.154  44.215 

 
29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς   

 
Στις 24 Μαΐου 2019 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με την απόφαση 5364 τροποποίησε την 
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» 
με Κωδικό ΟΠΣ 2953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020». 
 
Βάσει της απόφασης αυτής η Εταιρεία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» με Τίτλο Πράξης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την Εταιρεία ανέρχεται 
σε €189.595,43, ήτοι το 50% του συνολικούς κόστους της πράξης ύψους €379.190,86. 
 
Τέλος από 25 Ιουνίου 2019 η εταιρεία ενοικίασε ισόγειο κατάστημα 475 τμ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και επί 
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 114 για δημιουργία υποκαταστήματος λιανικής   
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