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Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « DIVERSA
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. »
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υποβάλλουμε στην κρίση σας τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 01.07.2016 –
30.06.2017, βάσει του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 135) και κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, μαζί με την παρούσα έκθεση πεπραγμένων για την υπόλογη χρήση.
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε τα εξής :
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η χρήση 1.7.2016 - 30.6.2017 ήταν ακόμη μια χρονιά εξελίξεων δυσμενών για την ελληνική οικονομία.
Η χρήση αυτή αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά καθώς η συνεχιζόμενη επιδείνωση της
οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα επηρέασε και τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας με αποτέλεσμα
τη μείωση των συνολικών εσόδων και τη δημιουργία αρνητικών αποτελεσμάτων.
Δεδομένης της ύφεσης η Διοίκηση κατέβαλλε προσπάθειες προκειμένου η Εταιρεία να βγει ανέπαφη
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην διατήρηση του μεριδίου αγοράς και του κύκλου της
πελατείας της. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αύξηση ή συγκράτηση των πωλήσεων σε
επιθυμητά επίπεδα δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της αρνητικής πορείας των εσόδων της εταιρείας.
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε κατά τη
χρήση 1.7.2016-30.6.2017 στο ποσό € 34.307,62 έναντι των € 128.753,48 της προηγούμενης χρήσης,
δηλαδή σημείωσε μείωση κατά 73,35%.
Η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε κινήσεις που θα βελτιώσουν τα Ίδια Κεφάλαιά της. Μια από αυτές
είναι και η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Τα οργανικά έσοδα και έξοδα για την χρήση που έκλεισε 30.6.2017, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της
προηγούμενης χρήσεως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΧΡΗΣΗ 1/7/16 30/6/17

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΧΡΗΣΗ 1/7/15 30/6/16

1.
2.

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις αχρήστου υλικού & λοιπών αποθεμάτων

Λ/70
Λ/72

32.696,22
0,00

126.042,70
0,00

3.

Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

Λ/73

1.611,40

2.710,78

4.

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

Λ/74

0,00

0,00

5.

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών& λοιπά έσοδα

Λ/75

472,50

857,00

6.

Έσοδα κεφαλαίων

Λ/76

0,31

0,00

34.307,93

129.610,48

Σύνολο οργανικών εσόδων
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ΧΡΗΣΗ 1/7/16 30/6/17

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΧΡΗΣΗ 1/7/15 30/6/16

1.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Λ/60

0,00

0,00

2.

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Λ/61

11.153,00

13.353,91

3.

Παροχές τρίτων

Λ/62

1.858,87

3.199,07

4.

Φόροι – τέλη

Λ/63

1.297,00

1.486,49

5.

Διάφορα έξοδα

Λ/64

14.251,55

10.114,53

6.

Τόκοι και συναφή έξοδα

Λ/65

38.938,75

142.605,44

7.

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

Λ/66

6.505,04

1.138,42

8.

Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων

0,00

0,00

9.

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για επιπλέον πρόστιμα & προσαυξήσεις
φόρων

0,00

0,00

0,00

0,00

74.004,21

171.897,76

10.

Σύνολο οργανικών εξόδων

2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2017-30.6.2018
Η επόμενη χρήση 1.7.2017-30.6.2018 προβλέπεται να είναι ακόμα μια χρονιά προκλήσεων και
ανακατατάξεων για το σύνολο της οικονομίας στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, κυρίως εξ αιτίας της
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των αγοραστών αλλάζει τα
δεδομένα του ανταγωνισμού και τον θέτει σε νέες βάσεις.
H εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένους κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται δεν είναι
σημαντικός δεδομένου οι πωλήσεις επί πιστώσει εισπράττονται κανονικά και δεν υπάρχει συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου σε μεγάλους πελάτες, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά για την πιστοληπτική τους
ικανότητα.
Περαιτέρω, η επιπλέον μείωση των δαπανών που σχεδιάζει η εταιρεία θα συμβάλει θετικά στην
διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30.06.2017 κρίνεται ανησυχητική δεδομένων των
εκτεταμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και απομείωση αποθεμάτων. Τα ίδια κεφάλαια
κατά την 30.06.2017 ανέρχονται σε € 144.564,30 έναντι € 226.883,15, της προηγούμενης χρήσης. Οι
βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 1.7.2014-30.6.2017 και 1.7.201330.6.2016 έχουν ως εξής :
30-Ιουν-17

30-Ιουν-16

I. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.938.836,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.235.014,07

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.867.109,37
86,75%

2.169.792,23

13,25%

2.169.792,23

296.177,81
2.235.014,07

86,01%

302.682,86
13,95%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο
ενεργητικό.
30-Ιουν-17

30-Ιουν-16

II. Αριθμοδείκτες ρευστότητας
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.938.836,26

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.022.365,77

1.867.109,37
95,87%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.874.825,08

99,59%

30-Ιουν-17

30-Ιουν-16

(83.529,51)

(7.715,71)

Οι πιο πάνω δείκτες δείχνουν ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση να εξοφλεί τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας.
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.
6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία δεν διατηρεί κανένα υποκατάστημα
7. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.
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8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των αποτελεσμάτων αναφέρονται με
κάθε λεπτομέρεια στην υπό δημοσιοποίηση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, στην υπό
δημοσιοποίηση κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων, στην υπό δημοσιοποίηση κατάσταση μεταβολών
καθαρής θέσης, στην υπό δημοσιοποίηση κατάσταση ταμιακών ροών και στις υπό δημοσιοποίηση
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων - Προσάρτημα την 30.06.2017.
Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγμένων σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις κατά νόμο
προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα 15, Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ057121

Α.Δ.Τ. ΑΕ042314

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ002236
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2017, 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις
στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας «DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» κατά την 30η Ιουνίου 2017
και 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.
Έμφαση Θεμάτων
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1.

2.

3.

Στις υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα δανειακών υποχρεώσεων, υποχρεώσεων προς
πιστωτές, υποχρεώσεων από φόρους τέλη και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Έχουν σχηματισθεί οι σχετικές προβλέψεις των
προσαυξήσεων για την μη απόδοση των υποχρεώσεων αυτών. Για μέρος των υποχρεώσεων αυτών η Διοίκηση της Εταιρείας
βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με συγκεκριμένους πιστωτές για τη μείωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς.
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 «Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας» των οικονομικών
καταστάσεων αναφορικά με τα μέτρα που επεξεργάζεται η Διοίκηση ώστε να αντιμετωπίσει τα ζημιογόνα αποτελέσματα και κατ’
επέκταση τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στις ταμιακές της ροές, οι οποίες έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στην πληρωμή των
υποχρεώσεων της Εταιρείας. Τα εξεταζόμενα μέτρα εμπεριέχουν ουσιώδη αβεβαιότητα, όσον αφορά την πιθανότητα επιτυχούς
υλοποίησής τους - λόγω και του μη ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος -, η οποία μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για τη
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Περαιτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι κατά την 30 η Ιουνίου 2017 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
υπολείπεται του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920 που
απαιτούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μέσα σε διάστημα έξι μηνών που θα αποφασίσει τη λύση της
Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου προς κάλυψη της ανωτέρω δυσαναλογίας.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
1.
2.
3.

4.

Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2016, 2015, 2014, 2013 και 2012 η Εταιρεία δεν είχε αποδεχθεί το φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994
καθώς και του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από τα άρθρα αυτά κυρώσεις.
Στο λογαριασμό «Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 515.000 που αφορά απαίτηση από
συνδεδεμένη εταιρεία λόγω είσπραξης ασφαλιστικής αποζημίωσης για λογαριασμό της DIVERSA ΑΕΒΕ , το οποίο εμπίπτει
στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920».

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΚΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13201
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 125
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σημείωση
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων

5

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

4

1/7/201630/6/2017

1/7/201530/6/2016

34.307,62

128.753,48

-28.756,80

-92.985,42

5.550,82

35.768,06

1.522,50

17.871,47

7.073,32

53.639,53

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

6

-20.494,81

-17.001,77

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

7

-14.570,65

-12.290,65

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

8

-15.388,27

-35.493,83

Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

9

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος - (τρέχων και αναβαλλόμενος)

10

-43.380,41

-11.146,72

-38.938,44

-142.605,44

-82.318,85

-153.752,16

0,00

0,00

-82.318,85

-153.752,16

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών

0,00

0,00

Φόρος εισοδήματος

0,00

0,00

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα

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

0,00

0,00

-82.318,85

-153.752,16

-0,0780

-0,1456

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημείωση

30/6/2017

30/6/2016

Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

12

46.314,91

52.819,96

Ασώματες ακινητοποιήσεις

13

0,01

0,01

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

14

21.555,80

21.555,80

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

10

228.307,09

228.307,09

296.177,81

302.682,86

Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

15

521.616,51

435.028,49

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

16

1.401.285,78

1.410.810,33

Δεσμευμένες καταθέσεις

17

6.415,97

6.415,97

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

17

9.518,00

14.854,58

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.938.836,26

1.867.109,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.235.014,07

2.169.792,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

18

1.056.000,00

1.056.000,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

18

267.520,00

267.520,00

Αποθεματικά κεφάλαια

19

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

22.307,03

22.307,03

-1.201.262,73

-1.118.943,88

144.564,30

226.883,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

21

0,00

0,00

Δικαιώματα εργαζομένων

22

0,00

0,00

0,00

0,00

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

68.084,00

68.084,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

68.084,00

68.084,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

23

657.480,76

657.406,74

Δάνεια

25

1.231.962,63

1.137.455,77

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

23

101.691,89

79.962,57

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία

31.230,49

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.022.365,77

1.874.825,08

Σύνολο υποχρεώσεων

2.090.449,77

1.942.909,08

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.235.014,07

2.169.792,23
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

1.056.000,00

267.520,00

22.307,03

965.191,72

380.635,31

-

-

-

(153.752,16 )

(153.752,16)

-

-

-

-

-

-

-

1.056.000,00

267.520,00

22.307,03

-

-

-

(1.118.943,88)
82.318,85

226.883,15
82.318,85

-

-

-

-

-

267.520,00

22.307,03

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2015
Αποτελέσματα χρήσεως 1/7/2015-30/6/2016
μετά από φόρους
Ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στην καθαρή
θέση
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2016
Αποτελέσματα χρήσεως 1/7/2016-30/6/2017
μετά από φόρους
Ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στην καθαρή
θέση
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2017

1.056.000,00

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

-

1.201.262,73

144.564,30
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση μέθοδος

1/7/201630/6/2017

1/7/201530/6/2016

-82.318,85

-153.752,16

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις

6.505,04

1.138,42

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

0,00

0,00

Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις

0,00

0,00

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων

0,00

0,00

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

0,00

0,00

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

0,00

0,00

38.938,75

142.605,44

Μείωση /(αύξηση ) αποθεμάτων

-86.588,02

27.454,80

Μείωση /(αύξηση ) απαιτήσεων

9.524,55

19.167,62

102.193,44

-23.133,50

0,00

0,00

-11.745,09

13.480,62

0,00

-1.138,55

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων

12.824,17

1.385,00

Δεσμευμένες καταθέσεις

-6.415,97

-6.415,97

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

0,31

0,00

6.408,51

-6.169,52

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

0,00

0,00

Εξοφλήσεις δανείων

0,00

-3.042,22

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

0,00

-3.042,22

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

-5.336,58

4.268,88

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

14.854,58

10.585,70

9.518,00

14.854,58

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων
1. Σύσταση και δραστηριότητες
1.1 Γενικές πληροφορίες
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 στον Παλαμά Καρδίτσας και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής. Η
διάρκειά της ορίστηκε σε σαράντα (40) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης στο βιβλίο «Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών» της Διεύθυνσης Εμπορίου, της απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την
έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παραταθεί ή
συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειας.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
τελούν υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης με βάση την από 1 Οκτωβρίου 2014
του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω μη αποστολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εγκαίρως.
Από τη χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014, η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. Οι λειτουργίες της
εταιρείας υποστηρίζονται από το προσωπικό της συνδεδεμένης εταιρείας ACCIS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ,
βάσει μεταξύ τους σύμβασης.
1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας
Σύμφωνα με το καταστατικό της η εταιρεία έχει τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) Η εισαγωγή, εξαγωγή καθώς και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς ωρολογίων, κοσμημάτων,
ιατρικών ειδών, φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων και γενικά οποιουδήποτε άλλου είδους ή
αντικειμένου που προορίζεται για βιοτεχνική, εμπορική ή άλλου είδους χρήση.
β) Η κατασκευή καθώς και η εισαγωγή πρώτων υλών, με σκοπό την κατασκευή των παραπάνω ειδών
και αντικειμένων.
γ) Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των παραπάνω ειδών και αντικειμένων του εσωτερικού και
του εξωτερικού και η συνεργασία με αυτούς.
δ) Η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων με τη μορφή «κατάστημα σε κατάστημα»
(shop in shop).
ε) Η παραχώρηση δικαιόχρησης εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας (franchising) σε συνδεδεμένες
και μη επιχειρήσεις.
στ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.
ζ) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων και
εξοπλισμού για πάσης φύσης βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.
η) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών κατασκευαστικών εργασιών, τεχνικών μελετών,
εξειδικευμένων τεχνικών, μηχανολογικών και μηχανουργικών εργασιών.
θ) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.
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ι) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης διαφημιστικών, δώρων, διακοσμητικών
και λοιπών ειδών δώρου.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
2.1 Γενικά
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2016-30/6/2017 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή
του ιστορικού κόστους και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
2.2 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η εταιρεία έχει σημαντικό υπόλοιπο σωρευμένων ζημιών και παρουσίασε ζημίες για τις τρεις τελευταίες
χρήσεις. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές δανειακών υποχρεώσεων, υποχρεώσεων
προς πιστωτές, υποχρεώσεων από φόρους τέλη και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι δύο αυτές
συνθήκες δημιουργούν σοβαρή αμφιβολία αναφορικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την
επιχειρηματική της δραστηριότητα. Παρά τις συνθήκες αυτές η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι δεν
υφίσταται ουσιαστικό θέμα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας καθώς α)
εκτιμά πως θα λάβει πρόσθετη περίοδο ανοχής για περεταίρω μεταγενέστερη καταβολή των
υποχρεώσεων β) βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με συγκεκριμένους πιστωτές για το διακανονισμό και
τη μείωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς και γ) συνεχίζει τις προσπάθειες για τη μείωση του
λειτουργικού κόστους.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων και ενεργειών της Διοίκησης και της δέσμευσης των βασικών
μετόχων της εταιρείας για χρηματοδότηση της εταιρείας, οι οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της. Ως εκ
τούτου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την
ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την
ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η εταιρεία δεν
ήταν σε θέση να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητα της.
2.3 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.
Η Εταιρεία εφάρμοσε τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιουλίου 2007. Οι πρώτες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των
Δ.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2009.
2.4 Εφαρμογή σημαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που
επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στους
λογαριασμούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις
των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που
έχουν εκτιμηθεί.
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Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
άλλους παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην
περίοδο που πραγματοποιούνται και στις επόμενες περιόδους.
Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της εταιρείας
αφορούν:
✓ Τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
✓ Την ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες.
✓ Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισμό της πρόβλεψης
επισφάλειας.
✓ Την αξιολόγηση της απαξίωσης των αποθεμάτων και του προσδιορισμού της πρόβλεψης
απαξίωσης.
✓ Τον προσδιορισμό των παροχών στο προσωπικό μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.
✓ Τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων.
✓ Τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενα γεγονότα.
Περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιμήσεις, με επίδραση στα ποσά των
οικονομικών καταστάσεων και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες σημειώσεις,
είναι ο προσδιορισμός της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων,
και τα δικαιώματα εργαζομένων.
2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα.
• Τροποποιήσεις

στο

ΔΛΠ

19:

«Πρόγραμμα

Καθορισμένων

Παροχών:

Εισφορές

εργαζομένων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/02/2015)

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ
19 με τίτλο «Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την
λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των
εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί
της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.
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• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015)

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 20102012», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες
επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι
οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός
ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών
τομέων,ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση
τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των
σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24:Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις
δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε
Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2016)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης
συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον
κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές
Μεθόδους Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2016)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ
16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον
αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών
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οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι
η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μία
δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν
παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η
χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε
ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα
πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες
παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις
επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις
ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων
τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις

δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές

Καταστάσεις.
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• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 20122014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες
επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι
τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των
τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο
προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση
οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις

εταιρικές

Οικονομικές Καταστάσεις.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις
οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες:
Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις
απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των
Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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• 2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:
• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός
του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών
αναφορών των οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες,
υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές
ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών
οικονομικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου.

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών
Αρχών (USGAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με
σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων
που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το
νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές
Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.
• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το
νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία
ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών
Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB
ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας
αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με
τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της
συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη
ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά
με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις
οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο
προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο
που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει
να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12:«Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για
μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς
τίτλους που επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να
παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη
ταμειακών μεταβολών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
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Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς
την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο
αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη
χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο
του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ
2.Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό
συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο
συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης
των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων
σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών
πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους
και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την
ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς
τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις,
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων
λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό
έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του
ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με
ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά
έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση
επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της
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Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 20142016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον
κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1:
Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28:
Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22.Η εν
λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να
χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν
έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 40.Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω
ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα
πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι
οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα
δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της χρήσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του
παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς
με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
2.3.1 Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με
εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα
ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:

✓ Αποθέματα
Οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των
αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι αφορά τη χρήση του αποθέματος) όσο και
σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα του αποθέματος).

✓ Ανακτησιμότητα των Απαιτήσεων
Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί
σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν
απομείωσης της αξίας τους.

✓ Κατά Πόσο μια Μίσθωση που Συνάπτεται με έναν Εξωτερικό Εκμισθωτή Κατατάσσεται
ως Λειτουργική ή Χρηματοδοτική
Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά
κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής
λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου,
η παρούσα αξία του παγίου σε συνδυασμό με την αξία των ελαχίστων μισθωμάτων, η εξειδικευμένη
χρήση των παγίων και διάφοροι άλλοι παράγοντες.

2.3.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς
και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από την Εταιρεία να σχηματίζει υποθέσεις
σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την
περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων
σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε
συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με
ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες,
όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
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✓ Εκτίμηση Απομείωσης
Ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση αναγνωριζόμενα άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το
άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το
περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες
ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.

✓ Φόροι Εισοδήματος
Η εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος βάση ν. 4334/2015 με συντελεστή 29% από τις φορολογικές
αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές
εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του
φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των
επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των
υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές
καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη
φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.

✓ Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι
εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από
την εμπειρία της εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι
ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου
(π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της
απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

✓ Ενδεχόμενα Γεγονότα
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την
οικονομική θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με
τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να
οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον.

✓ Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων
Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την
31η Δεκεμβρίου 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την
αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
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3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της
συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία
του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τις
τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα
νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα,
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β)
την τυχόν ζημία απομείωσης. Το αρχικό κόστος κτήσης παγίων αποτελείται από την τιμή αγοράς
συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και
οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστούν τα πάγια λειτουργικά και έτοιμα για την κατά
προορισμό χρήση τους. Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες
δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της
οποίας πραγματοποιούνται. Κατά την απόσυρση ή πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το
σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη
χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με
βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων
υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσματα.
3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή
ζημία απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί, δηλαδή όταν η
λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται από την χρήση ή πώλησή τους. Οποτεδήποτε η
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία
απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν
πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν
υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο
υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που
δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αναστροφή ζημίας απομείωσης
της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν
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ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η
αναστροφή της απομείωσης αναγνωρίζεται ως έσοδο.
3.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού
μέσου όρου και περιλαμβάνει την αξία αγοράς και όλες τις αναγκαίες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι να αποθηκευτούν και να είναι έτοιμα για πώληση. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης τους στην κανονική λειτουργία
της Εταιρείας, μειωμένη με τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού, εξετάζονται ως προς την απομείωση τους τα αποθέματα που είναι απαξιωμένα, άχρηστα
και με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα.
3.5 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν η εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα
οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για
απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που
προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμιακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της
πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.6 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως. Τα στοιχεία των
διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων έχουν ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
3.7 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το άμεσα αποδοτέο κόστος για την έκδοση νέων
μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.
3.8 Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των
εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή
κτήσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της
παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.

3.9 Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών
μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.
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3.10 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων
φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην
Ελλάδα. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και
εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα
προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί
μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό
που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί,
μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
3.11 Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
3.12 Παροχές σε εργαζόμενους
3.12.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευμένες.
3.12.2 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές.
Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ
τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το
συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζομένους. Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών
καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα κατά το χρόνο που οφείλονται. Κατά συνέπεια η Εταιρεία
δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το
πρόγραμμα.
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3.12.3 Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από
την υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 –
«Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση της Εταιρείας που απορρέει από το πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το
χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να
καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το
χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
3.13 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Δεδομένης της
βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία
τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.
3.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από
την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που
προσφέρονται. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή
οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε
βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα
συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην
Εταιρεία.
3.15 Έξοδα
3.15.1 Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
3.15.2 Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
3.16 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το μέσο
σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
περιόδου.
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3.17 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με
βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας).
Η Εταιρεία τη χρήση 1 Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014 δραστηριοποιήθηκε στην μεταπώληση
ωρολογίων και στην παροχή υπηρεσιών για επισκευή των ωρολογίων.
4. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως:

1/7/16-30/6/17
0,00
0,00
1.050,00
472,50
0,00

1/7/15-30/6/16
0,00
0,00
1.384,70
857,00
0,00

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

0,00

0,00

Άλλα

0,00

15.629,77

1.522,50

17.871,47

1/7/16-30/6/17
772.810,35

1/7/15-30/6/16
800.265,15

115.344,82

65.530,62

859.398,37

772.810,35

28.756,80

92.985,42

Εισπραττόμενα ενοίκια
Επιδότηση ΟΑΕΔ εργοδοτικών εισφορών
Κέρδη από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από μεταφορές
Έσοδα από διαγραφή χρέους προμηθευτή

Σύνολο
5. Κόστος πωλήσεων

Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων
πλέον: Αγορές χρήσης
μείον: Απόθεμα εμπορευμάτων τέλους χρήσης (προ
προβλέψεων απομείωσης αποθεμάτων
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων
6. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:

1/7/16-30/6/17
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους – τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Σύνολο

11.153,00
1.377,33
1.117,00
2.677,98
4.169,50
20.494,81

1/7/15-30/6/16
12.820,00
2.085,63
1.276,49
362,63
457,02
17.001,77
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7. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:
1/7/16-30/6/17
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους – τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Σύνολο

1/7/15-30/6/16

0,00
0,00
481,54
180,00
11.573,57
2.335,54
14.570,65

0,00
533,91
1.113,44
210,00
9.751,90
681,40
12.290,65

1/7/16-30/6/17
1.620,96
13.587,31
180,00
0,00
0,00
0,00

1/7/15-30/6/16
8.691,19
15.060,35
11.742,29
0,00
0,00
0,00

15.388,27

35.493,83

8. Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων – σημείωση 15
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις – σημείωση 16
Προβλέψεις για επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις
Σύνολο
9. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

1/7/16-30/6/17
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων
μείον: Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων

38.938,75
-0,31
38.938,44

1/7/15-30/6/16
142.605,44
-0,00
142.605,44
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10. Φόροι Εισοδήματος

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ

30/6/2017

30/6/2016

Φόρος εισοδήματος τρέχων

0.00

0.00

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο)/έσοδο

0,00

0,00

Φόρος Εισοδήματος στα Αποτελέσματα Χρήσεως

0,00

0,00

30/6/2017

30/6/2016

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται για σκοπούς
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης
ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax
liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως
ακολούθως:

30/6/2016
Απομείωση αποθεμάτων
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεως
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση
υποχρεώσεων
Προσαρμογή λόγω αλλαγής συντελεστή
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Έσοδο /
(έξοδο)
01/07/1630/06/17

30/6/2017

87.823,28
135.633,81
4.850,00

0,00
0,00
0,00

87.823,28
135.633,81
4.850,00

0,00

0,00

0,00

435,11

0,00

435,11

-2.376,26

0.00

-2.376,26

1.941,15
228.307,09

0,00
0,00

1.941,15
228.307,09

11. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:
Καθαρά κέρδη (ζημιές) αποδοτέα στους κοινούς μετόχους
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €)

30/6/2017
-82.318,85
1.760.000
-0,0468

30/6/2016
-153.752,16
1.760.000
-0,0874
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12. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κ.Α
.
11
12
13
14

Περιγραφή
Κτίρια
Μηχανήματα
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
30/6/2016

Προσθήκες
χρήσεως

Μειώσεις
χρήσεως

Αποσβέσεις
μέχρι
30/6/2016

Αποσβέσεις
χρήσεως

Μειώσεις
αποσβέσεων

56.108,41
2.000,00
22.799,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12.824,18

11.775,22
1.991,77
22.799,24

2.244,34
0,00
0,00

0,00
0,00
12.824,17

42.088,85
8,23
0,05

290.404,31
371.312,02

0,00
0,00

0,00
12.824,18

281.925,83
318.492,06

4.260,70
6.505,04

0,00
12.824,17

4.217,78
46.314,91

Αναπόσβεστη
αξία 30/6/2017

13. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κ.Α.
16

Περιγραφή
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αξία
κτήσεως
30/6/2017
8.000,00
8.000,00

Αποσβέσεις
μέχρι
30/6/2017
7.999,99
7.999,99

Αποσβέσεις
χρήσεως
0,00
0,00

Αναπόσβεστη
αξία 30/6/2017
0,01
0,01

14. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις και αναλύονται:
Περιγραφή
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΡΑΤΙΝΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ Ζ4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙA ΚΑΤ/ΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Β.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

Υπόλοιπο
30/6/16
200,00
206,90

Προσθήκες
χρήσεως
0,00
0,00

Υπόλοιπο
30/6/17
200,00
206,90

7.542,00

0,00

7.542,00

8.100,00

0,00

8.100,00

0,00
706,90
4.000,00
800,00
21.555,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
706,90
4.000,00
800,00
21.555,80

15. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αφορούν εμπορεύματα ως ακολούθως:
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Μείον: Προβλέψεις για απομείωση αποθεμάτων
Σύνολο

30/6/2017
859.398,37
0,00
-337.781,86
521.616,51

30/6/2016
772.810,35
0,00
-337.781,86
435.028,49
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Η κίνηση της πρόβλεψης για απομείωση αποθεμάτων έχει ως εξής;

Υπόλοιπο 01/07/2012
Μείωση πρόβλεψης
Υπόλοιπο 30/06/2013
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων – σημείωση 8
Υπόλοιπο 30/06/2014
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων προηγούμενης χρήσης.
Υπόλοιπο 30/06/2015
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων κλειόμενης χρήσης.
Υπόλοιπο 30/06/2016

Πρόβλεψη
απομείωσης
αποθεμάτων
50.000,00
-2.218,14
47.781,86
290.000,00
337.781,96
0,00
337.781,96
0,00
337.781,96

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων.
16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
30/6/2017
30/6/2016
Πελάτες
1.068.461,48
1.077.986,03
Γραμμάτια εισπρακτέα
536.625,41
536.625,41
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
5.108,54
5.108,54
Επιταγές εισπρακτέες
120.294,54
120.294,54
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
78.503,68
78.503,68
Χρεώστες διάφοροι
128.651,03
128.651,03
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
-536.358,90
-536.358,90
Σύνολο
1.401.285,78
1.410.810,33
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής;

Υπόλοιπο 01/07/2015- 30/06/2016
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις– σημείωση 8
Υπόλοιπο 30/06/2017

Πρόβλεψη για
επισφαλείς
απαιτήσεις
536.358,90
0,00
536.358,90
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17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα:
30/6/2017
13.013,08
2.920,89
15.933,97

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Υπόλοιπο

30/6/2016
8.438,61
6.415,97
14.854,58

Ποσό καταθέσεων € 6.415,97 αφορά δεσμευμένες καταθέσεις έναντι εξασφάλισης δανειακής
υποχρέωσης.
18. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1.056.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη. Η μεταβολή του Μετοχικού κεφαλαίου για τις χρήσεις που λήγουν
30.06.2017 και 30.06.2016 έχει ως ακολούθως:
Αριθμός
μετοχών
Υπόλοιπα 30.06.2014
Μεταβολές 1.7.1430.06.15
Υπόλοιπα 30.06.2015
Μεταβολές 1.7.1530.06.16
Υπόλοιπα 30.06.2016

Ονομαστική
αξία

1.056.000
0

1,00

1.056.000

1,00

0
1.056.000

1,00

Εκδοθέν
κεφάλαιο

Τιμή
διάθεσης

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο
267.520,00

0,00

0,00
267.520,00

0,00

0,00
267.520,00

19. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρείας αφορούν τακτικό αποθεματικό ως ακολούθως:
Τακτικό αποθεματικό

30/6/2017
22.307,03

30/6/2016
22.307,03

20. Μερίσματα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα ποσό που αντιστοιχεί στο 35% των κερδών
μετά φόρων και μετά το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας δύναται να μην προβεί σε διανομή μερίσματος με απόφαση της που θα ληφθεί
με ποσοστό 70%.
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21. Δάνεια
Τα δάνεια της Εταιρείας είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους
από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι
πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.
Τα δάνεια της εταιρείας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα λόγω μη καταβολής των αναλογούντων τόκων
και κεφαλαίου.
22. Δικαιώματα Εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και
απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου,
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα
αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που
διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν μειώνουν αντίστοιχα την υποχρέωση.
Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως

30/6/2017
0

0

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Συνολικό κόστος

30/6/2017
0,00
0,00
0,00

30/6/2016
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Δικαιώματα εργαζομένων
Υποχρέωση στην αρχή της χρήσης
Έξοδα/Έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα
Σύνολο

30/6/2017
0,00
0,00
0,00

30/6/2016
0,00
0,00
0,00

30/6/2016

23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως
ακολούθως:
30/6/2017

30/6/2016

76.259,37

76.185,35

Επιταγές πληρωτέες

127.107,76

127.107,76

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα

129.583,35
29.609,53
976,80

129.583,35
29.609,53
976,80

373.906,52
-79.962,57
657.480,76

373.906,52
-79.962,57
657.406,74

Προμηθευτές

Πιστωτές διάφοροι
Βραχυπόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Σύνολο
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Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς περιλαμβάνουν ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς το
ΙΚΑ που όμως δεν τηρούνται.
Στους πιστωτές διάφορους περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για καταβολή ενοικίων
καταστημάτων ποσού € 318 χιλιάδων περίπου, όπως επίσης και υποχρεώσεις προς τους μετόχους
ποσού € 49 χιλιάδων περίπου.
24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Αγορές
Πωλήσεις
Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ.
Υποχρεώσεις σε μέλη Δ.Σ.

30/6/2017
663.680,29
0,00
24.321,99
331,43
31.962,63
0,00

30/06/2016
676.131,17
0,00
29.936,79
40.325,50
24.846,95
0,00

Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν την εταιρεία ACCIS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ της οποίας μέτοχος
είναι ένας εκ των μετόχων της εταιρείας και την εταιρεία Μ. Γούλα & Σία Ο.Ε. εταίρος της οποίας είναι
ένας εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας.
25. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο
κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των
σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της Εταιρείας.
Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της
Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά
χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
Ι. Κίνδυνος αγοράς
✓ Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την 30/06/2014 το
σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν
δάνεια σε ευρώ. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των
δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου.
✓ Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο
καθώς το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της, των υποχρεώσεών της και των
συναλλαγών της είναι σε ευρώ.
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ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία. Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και παρακολουθεί τις εισπράξεις
καθημερινά.
ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας έχει αυξηθεί στη κλειόμενη χρήση. Η διοίκηση της εταιρείας
παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο και εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει αυξημένο κίνδυνο
ρευστότητας.
Μέχρι 1 έτος
Κατά την 30/06/2017
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Κατά την 30/06/2016
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

1.231.962,63
790.403,14
Μέχρι 1 έτος
1.137.455,77
737.369,31

Πάνω από 1
έτος
0,00
0,00
Πάνω από 1 έτος
0,00
0,00

Τα δάνεια της εταιρεία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό έχουν καταταχθεί ως
βραχυπρόθεσμα.

26. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
26.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υφίστανται κατά της εταιρείας αγωγές για αποζημιώσεις ούτε άλλης μορφής εκκρεμοδικίες που θα
επηρεάσουν σημαντικά την λειτουργία και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
26.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα
έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων τα οποία καταχωρήθηκαν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ανήλθαν σε € 1.200,00.
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένους εκμισθωτές προς την κατεύθυνση της
μείωσης των υποχρεώσεων προς αυτούς.
26.3 Δεσμεύσεις και Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
26.3.1 Λοιπές Δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν.
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26.3.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 30/6/2008. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασμό
ώστε να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση. Η εκτίμηση της εταιρείας για τα ποσά φόρων που
πιθανώς προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές
αρχές, βασίζεται στην εμπειρία από παρελθόντες φορολογικούς ελέγχους. Το ποσό που έχει
καταχωρηθεί ως πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι την 30.06.2017 ανέρχεται σε
ποσό € 38.084,00.
Επίσης, για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2016, 2015, 2014, 2013 και 2012 η Εταιρεία δεν
είχε αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως αυτό προβλεπόταν από
τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994 καθώς και του άρθρου 65α παράγραφος 1
του Ν.4174/2013 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από τα άρθρα αυτά κυρώσεις.
Για τη χρήση που έληξε την 30.06.2017 ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών,
ισχύει εφεξής σε προαιρετική βάση μετά την τροποποίηση του του άρθρου 65α του Ν.4174/2013.

27. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Δεν υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων

Το μέλος του Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Σύμβουλος
Σταματιάδης Νικόλαος
Α.Δ.Τ.: Χ 199792
Κλοκοτάρας Κωνσταντίνος

Γούλα Μαρίνα

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ:026662

Α.Δ.Τ.: Χ002236

Α.Δ.Τ.: ΑΒ057121

Α΄ΤΑΞΗΣ
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