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ΔΚΘΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΔΔ»  

 
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΣΔΑΙ 
ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΑΒΔΔ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 
κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 
απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 
είηε ζε ιάζνο. 
 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε 
ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε 
θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε 
ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ 
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά 
ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο 
επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 
δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΗΛΣΔΑΙ 
ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΑΒΔΔ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3α) θαη 37 ηνπ θ.λ. 
2190/1920. 

    

Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2016 

 

 

 

ECOVIS HELLAS A.E  

Α.Κ. 155 

 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 9-11 - Υαιάλδξη 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο  

 

 

 

Εαραξηνπδάθεο Κηραήι  

Α.Κ. 13191 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚOΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ 

ΤΝΔΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚOΠΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 2015 

Θχξηνη Κέηνρνη,  

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ζαο 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2015.  

 Δμέιημε θαη επηδόζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο 

Οη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο (θνξεηνί ππνινγηζηέο, εμσηεξηθνί δίζθνη, 
tablets, θιπ) ηνπ δηεζλνχο νίθνπ TOSHIBA ζπλνιηθά κεηψζεθαλ θαηά πεξίπνπ € 7 εθ. 
ή 30% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ιφγσ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο πνπ 
πξνθιήζεθε απφ ηελ νμεία έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία θνξπθψζεθε κε ηελ 
επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα. Οη πσιήζεηο Γηαλνκήο ηειενξάζεσλ 
κεηψζεθαλ επίζεο θαηά  € 4 εθ. έπεηηα απφ αλαθνίλσζε ηεο Toshiba ηνλ Ηνχιηνπ ηνπ 
2015 γηα ηελ δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξψπε. 
 
Αχμεζε ζεκείσζαλ νη πσιήζεηο δηαλνκήο ιεπθψλ ζπζθεπψλ θαηά € 5 εθ. ζε ζρέζε κε 
ην 2014 (ν φκηινο μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014) 
θαη ε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο πξντφλησλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο θαηά € 0,6 εθ. 
 

 Δπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 

Κύθινο Δξγαζηώλ  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2015 αλήιζε ζε € 29,9 εθ. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε 15% πεξίπνπ ή € 5,3 εθ ζε ζρέζε κε ην 2014.  

Έμνδα Γηνίθεζεο / Γηάζεζεο 

Γηα ηε ρξήζε 2015, ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, κεηψζεθε θαηά 

4% πεξίπνπ θαη αλήιζαλ ζε € 3,7 εθ. απφ € 3,8 εθ. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ελψ ζε 

ζρέζε κε ην κηθηφ πεξηζψξην ε αλαινγία αλήιζε ζε 71% ην 2015 απφ 77% ην 2014. 

ΔΒΙΣDA 

πλέπεηα ησλ σο άλσ ήηαλ ηα ΔΒΗΣDA απνηειέζκαηα λα κεησζνχλ θαηά πεξίπνπ € 

0,87 εθ. θαη λα θαηέιζνπλ ζηα € 1,8 εθ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο 

απμήζεθαλ θαηά € 129 ρηι. θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα € 417  ρηι. γηα ην 2015 έλαληη 

ησλ €  288  ρηι. γηα ην 2014.  

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  

 

πλέπεηα ησλ σο άλσ ήηαλ ε θεξδνθνξία χςνπο € 1,18 εθ γηα ηε ρξήζε 2015, έλαληη 

€ 1,3 εθ. ζηελ ρξήζε ηνπ 2014. 
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 Αλαθνξά ζε θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

πκκεηνρέο  

Οη ζπκκεηνρέο έρνπλ ππνηηκεζεί ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηα Γ.Π.Υ.Α. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.  

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εγγπήζεηο γηα  

ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα. 

Απνζέκαηα 

Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά € 12,6 εθ. απφ € 15,2 ην 2014 ζε € 2,6 εθ. ην 2015, 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη ην απφζεκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 ήηαλ 

ηδηαηηέξσο απμεκέλν ιφγσ απμεκέλσλ αγνξψλ γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ 

παξαγγειηψλ, θαζψο θαη ιφγσ ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ιεπθψλ ζπζθεπψλ 

πνπ μεθίλεζε ην ηέηαξην ηξίκελν ηεο ρξήζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ε εηαηξεία 

πξνέβε ζε πςειέο αγνξέο απνζέκαηνο. Ο βαζηθφο πξνκεζεπηήο (Toshiba) ζηακάηεζε 

ηελ δηαλνκή ησλ ηειενξάζεσλ εληφο ηνπ 2015 γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηε κείσζε 

ησλ απνζεκάησλ. Ζ Δηαηξία κείσζε ζεκαληηθά ην απφζεκα ηεο ζε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο Toshiba πξνρσξψληαο ζε κεησκέλεο παξαιαβέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα ην επφκελν δηάζηεκα.  

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Ζ κείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά € 7,4 εθ. (απφ € 19,2 εθ. ην 2014 ζε € 

11,8 εθ.) νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2015 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ην 2014. 

Ίδηα Κεθάιαηα 

Σα ίδηα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη ζεηηθά € 14,8 εθ. θαη απμεκέλα θαηά € 1,18 εθ. πνπ 

είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

Γάλεηα 

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ζχκβαζε κε ηελ EFG Factors γηα εθρψξεζε απαηηήζεσλ κε 

αλαγσγή θαη δηθαίσκα πξνεμφθιεζεο απηψλ θαζψο θαη ζχκβαζε πίζησζεο κε 

αλνηρηφ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ ε νπνία αθνξά πξνεμφθιεζε επηηαγψλ πειαηείαο κε 

θάιπςε 100% ηνπ πνζνχ ρνξήγεζεο. Ζ ρξήζε ησλ δαλεηαθψλ γξακκψλ γίλεηαη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

Πξνκεζεπηέο  

Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ζε 
Πξνκεζεπηέο θαηά € 14,7 εθ απφ € 16,3 εθ ζηηο 31.12.2014 ζε € 1,6 εθ ζηηο 
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31.12.2015. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζε πξνζσξηλή αιιαγή ησλ φξσλ 
πίζησζεο βαζηθψλ πξνκεζεπηψλ ιφγσ ηεο επηβνιήο θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ 
Διιάδα θαη ησλ ζπλζεθψλ αβεβαηφηεηαο πνπ απηή δεκηνχξγεζε θαηά ην δεχηεξν 
εμάκελν ηνπ 2015, ζε απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε 
πξνπιεξσκέο παξαγγειηψλ. 

 Ρεπζηόηεηα θαη πεγέο θεθαιαίνπ 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ θαηά € 0,87 απφ € 0,58 εθ ην 2014 

ζε € 1,45 εθ ην 2015. 

 Δξγαδόκελνη 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη 

ζε 49 άηνκα ελψ θαηά ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλεξρφηαλ ζε 60 άηνκα.  

 Κίλδπλνη θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ  

Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Οη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην. 

Τπάξρεη θίλδπλνο απφ πεξαηηέξσ κειινληηθή αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αιιά θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ πσιήζεσλ ζην βαζκφ θαηά 

ηνλ νπνίν ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα δελ ζα επαξθέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

εηαηξείαο ζε θεθάιαην θίλεζεο θαη ζα ρξεηαζηεί λα πξνρσξήζεη ζε βξαρππξφζεζκν 

δαλεηζκφ, κε ζπλέπεηα λα επηβαξπλζεί ε εηαηξεία κε απμεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

θφζηε.  

Κίλδπλνο ηηκώλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

Οη πσιήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο ζε μέλν λφκηζκα είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Κίλδπλνο από Δπηζθαιείο απαηηήζεηο 

ηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ πξντφλησλ έρεη παξαηεξεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ επηζθάιεηεο. Ζ εηαηξεία έρεη 

ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ 

επηζθαιεηψλ. Οη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ην 

ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Σν ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ νξίδεη πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε 

θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Όπνπ απηφ είλαη 

απαξαίηεην δεηνχληαη εμαζθαιίζεηο. 

Οη ρακειέο επηζθάιεηεο ηεο ρξήζεο αιιά θαη ηνπ παξειζφληνο, δελ είλαη βέβαην φηη 

ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη θαη ζην κέιινλ, εηδηθά ελφςεη ηεο πθηζηάκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο. Πνιιέο εηαηξείεο βξίζθνληαη ζε δπζρεξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιφγσ κεησκέλεο ή αλχπαξθηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιφγσ 

κεησκέλεο θεξδνθνξίαο ή θαη δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ.  
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Δμάξηεζε από Βαζηθνύο Πξνκεζεπηέο θαη ελ γέλεη Πξντόληα Σερλνινγίαο   

Ζ Toshiba αλαθνίλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 φηη ήξζε ζε ζπκθσλία κε ζπλεξγάηε ζε 
κηα λέα επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία γηα ηα πξντφληα ησλ Σειενξάζεσλ ζηελ Δπξψπε 
θαη ε δηαλνκή ηειενξάζεσλ Toshiba απφ ηνλ εηαηξία δηεθφπε. Αθνινχζεζε 
αλαθνίλσζε ηεο Toshiba ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 αλαθνξηθά κε ηε δηαθνπή ηεο 
εκπνξίαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο ζε πνιιέο 
δηεζλείο αγνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπξψπεο κέρξη ην ηέινο Καξηίνπ 
2016. Ζ δηαθνπή απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 
κείσζε ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαζψο νη πσιήζεηο πξντνλησλ 
Toshiba αλήιζαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζε 60% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. 
Ζ εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο εμάξηεζεο απφ ηνλ βαζηθφ 
ηεο πξνκεζεπηή  δηεχξπλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηα ηειεπηαία έηε θαη ζηελ δηαλνκή 
πξντφλησλ άιισλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη κάιηζηα κε πςειφηεξν κηθηφ θέξδνο, θαη 
έρεη αλαιάβεη ηε δηαλνκή Ιεπθψλ ζπζθεπψλ (ησλ εηαηξηψλ Liebherr, Gorenje, Faber, 
Brandt Groupe, Elica) θαη ηε δηαλνκή πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη Networking φπσο 
Alcatel, Fortinet θ.α. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Toshiba έβαηλε κεηνχκελε 
θαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ θεξδνθνξία ηεο.  
 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ εηαηξεία έρεη δαλεηαθέο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θεθαιαηαθή επάξθεηα ππφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο. Παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ηελ ηακεηαθή ηεο 

ξεπζηφηεηα είλαη: 

 Πηζαλέο ζεκαληηθέο θαη απξφβιεπηεο επηζθάιεηεο ή δεκηέο. 

  Ζ πξνζζήθε λέσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αλάγθεο γηα απμεκέλα 

θεθάιαηα θίλεζεο.    

πλδπαζκφο απφ ηνπο σο άλσ παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ εηαηξεία ζε 

ηακεηαθή δπζρέξεηα αιιά φρη λα ηελ ζέζεη ζε θίλδπλν βησζηκφηεηαο. 

Κίλδπλνο από ηελ δπζρέξεηα ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ  

 
Ζ επξχηεξε αγνξά Γηαλνκήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο θαηαλαισηηθψλ 
πξντφλησλ, εηδηθά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. πλεπψο, ν ζρεκαηηζκφο 
νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ (φγθνπ πσιήζεσλ, θεξδνθνξίαο θιπ) θαη ε θαηάξηηζε 
πξνυπνινγηζκψλ κε αθξίβεηα θαζίζηαληαη εμαηξεηηθά δπζρεξείο, θαη πθίζηαληαη ζπρλά 
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη πξαγκαηηθψλ 
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ζ εηαηξεία ζπλεπψο δελ αλαθνηλψλεη πξνβιέςεηο. 

 

Έληνλνο αληαγσληζκόο ζηελ αγνξά ιεπθώλ ζπζθεπώλ  

 

Ο θιάδνο ηεο δηαλνκήο ιεπθψλ ζπζθεπψλ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία 
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πθίζηαηαη πςειφ αληαγσληζκφ κε απνηέιεζκα ηα πεξηζψξηα θέξδνπο λα δέρνληαη 
ζεκαληηθή πίεζε. Ζ εηαηξία έρεη αληηκεησπίζεη απηέο ηηο πξνθιήζεηο κε ζπλερή 
κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο αλά κνλάδα πψιεζεο. 
 

Κίλδπλνο από ηε θύιαμε θαη κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ από αλεμάξηεηε 

εηαηξία 

Ζ εηαηξεία δηαθηλεί θαη απνζεθεχεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο κέζσ 

αλεμάξηεηεο εηαηξίαο (3PL-logistics) κε ηελ νπνία έρεη ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαθχςεη πξνβιήκαηα ηα νπνία λα 

επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, νπνηνδήπνηε κειινληηθφ αξλεηηθφ 

γεγνλφο κπνξεί λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο  ηεο εηαηξίαο. 

 Πξννπηηθέο 

Οη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη πνπ παξνπζηάδεη ρακειή θεξδνθνξία, πςειφ αληαγσληζκφ θαη 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηηκψλ θαζψο θαη απμεκέλν θίλδπλν γηα επηζθάιεηεο.  

Δηδηθφηεξα εθφζνλ εμαζθαιηζζεί ε πξνυπφζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη πξννπηηθέο 

ηεο εηαηξείαο ζα εμαξηεζνχλ απφ παξάγνληεο φπσο: 

 Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, 

 Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, 

 Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο, 

 Ζ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο, 

 Ζ δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ , 

 Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο, 

 

 

Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

 

 

Γεκήηξηνο Απνζηνιφπνπινο  

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Αζήλα, 29 Καξηίνπ 2016  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 

εκ. 31.12.2015 31.12.2014

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 7 128 71 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 369 549 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 8 0 0 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 38 9 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 385 385 

920 1.014 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 9 2.645 15.210 

Πειάηεο θαη Ινηπέο εκπνξηθέο Απαηηήζεηο 11.1 11.812 19.258 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11.2 1.172 1.107 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10 1.458 581 

17.087 36.156 

πλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 18.007 37.170 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 12.1 308 308 

Απνζεκαηηθά 199 199 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 12.2 30.760 30.760 

Τπφινηπν (θεξδψλ)/δεκηψλ πξνεγ.ρξήζεσλ 12.3 (17.598) (18.918)

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 1.180 1.320 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο 14.849 13.669 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο 13 208 509 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (α) 208 509 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 15 0 5.442 

Πξνκεζεπηέο 14.1 1.620 16.340 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 14.2 611 698 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 14.2 67 77 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.3 652 435 

χλνιν βξαρππξφεζκσλ ππνρξεψζεσλ (β) 2.950 22.992 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ γ=(α+β) 3.158 23.501 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεσλ 18.007 37.170 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  

 

Σημ.

1.01-

31.12.2015

1.01-

31.12.2014

Έζνδα 16 29.920  35.239  

Θφζηνο Πσιεζέλησλ  (24.697) (30.299)

Μηθηό θέξδνο 5.223 4.940 

Άιια έζνδα 149 506 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 17 (3.003) (3.093)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 17 (702) (708)

Άιιεο δαπάλεο (70) (37)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα   

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (417) (288)

Κέξδε πξν θόξσλ 1.180 1.320 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 18 0 0

Κέξδε κεηά από θόξνπο (A) 1.180 1.320 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 1.180 1.320 
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            ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

  

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό 

ππέξ ην άξηην

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά

Απνη/ηα 

εηο λένλ

ύλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο

Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 308  30.760  199  (18.918) 12.349  

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο 1.320  1.320  

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 308  30.760  199  (17.598) 13.669  

Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 308  30.760  199  (17.598) 13.669  

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο 1.180  1.180  

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 308  30.760  199  (16.418) 14.849  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

 

01.01-

31.12.2015

01.01-

31.12.2014

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε πξν θφξσλ 1.180 1.320 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 242 319 

Πξνβιέςεηο (301) (202)

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 417 288 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο:

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 12.565 (7.478)

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 7.353 (7.212)

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (14.601) 8.044 

Κείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (417) (288)

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)
6.438 (5.209)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (119) (142)

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 0 12 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (119) (130)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα 13.469 18.920 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (18.911) (13.478)

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) (5.442) 5.442 

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) 877 103 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 581 478 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 1.459 581 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1978 θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ιήγεη ηελ 31/12/2050. Έδξα ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε Αζήλα, νδφο Θξένληνο 25, Σ.Θ. 104 42.  

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

θνπφο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη: 

 ε αληηπξνζψπεπζε εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ,  

 ε εηζαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη 

κεραλεκάησλ πάζεο θχζεσο θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ,  

 ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε ελ γέλεη παξνρή ππεξεζηψλ ζπληεξήζεσο θαη 

επηζθεπήο ησλ σο άλσ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 

 Παξνρή ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο κε ππνζηήξημε ησλ ηειηθψλ πειαηψλ θαη 

πψιεζε πξντφλησλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο. 

 

1.3 Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, φπσο εμειέγε απφ ηελ 11.03.2013 Έθηαθηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαηά ηελ απφ 11.03.2013 

ζπλεδξίαζή ηνπ θαη κε ζεηεία κέρξη ηελ 10.03.2018 παξαηίζεηαη ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΗ ΣΟ Γ..

άββαο Αζεκηάδεο Πξφεδξνο

Γεκήηξηνο Απνζηνιφπνπινο Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Λίλνο Γηακάθεο Γξακκαηέαο

Γ.ακνχει Κέινο

Θεφδσξνο Κνπιφο Κέινο  

 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥΠ  

Γηα ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ Γηεξκελεηψλ 

ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) θαη ηα 

νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ήηαλ ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηελ ρξήζε. Οη κεηαβνιέο ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή απφ 1/1/2015, είηε δελ έρνπλ 
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εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία είηε ε επίπησζε ηνπο ήηαλ ακειεηέα.  

2.2 Βάζε θαηάξηηζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο. 

2.3 Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο ζηηο 29 Καξηίνπ 2016 θαη ππφθεηληαη ζε νξηζηηθή έγθξηζε απφ ηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ζπγθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

30.06.2016 θαη ε νπνία κπνξεί ζχκθσλα κε ην λφκν λα ηηο ηξνπνπνηεί. 

2.4 Καιππηόκελε πεξίνδνο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ ρξήζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 

θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015. 

2.5 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε €, ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔ. 

Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

2.6 Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο 

Νέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο κε ηε ηζρύ γηα ηε ρξήζε 2015  

 

Δηήζηεο βειηηώζεηο 2010-2012 πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη 
αθνξνχλ ηα πξφηππα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 θαη IFRS 13, κε 
ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θπξίσο ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2014. Γελ 
είραλ εθαξκνγή  ζηελ εηαηξεία. 
Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» πνπ εγθξίζεθε ηνλ 
Λνέκβξην ηνπ 2013 θαη αλαθέξεηαη ζε  εηζθνξέο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηα πξφζσπα νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή 
ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ  ή κεηά 
ηελ 01.07.2014 θαη δελ είρε εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 
Νέα Πξόηππα  θαη Γηεξκελείεο  κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ  
κεηά  ηελ 01.01.2015 
 
Οινθιεξσκέλν ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» πνχ εγθξίζεθε ηνλ 
Ηνχιην ηνπ 2014, κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηε ή κεηά ηελ 
01.01.2018. Γελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ελ ιφγσ 
ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 
«Σξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38», πνπ παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο επί ησλ 
απνδεθηψλ κεζφδσλ απφζβεζεο κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01.01.2016. Γελ αλακέλεηαη λα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
«Σξνπνπνίεζε ΓΠΥΑ 11» Ινγηζηηθή γηα απνθηήζεηο Γηθαησκάησλ ζε Θνηλέο 
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Γξαζηεξηφηεηεο κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01.01.2016. H ηξνπνπνίεζε απαηηεί φπσο ν απνθηψλ έλα δηθαίσκα ζε θνηλή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληζηά επηρείξεζε φπσο θαζνξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 3, λα εθαξκφδεη 
φιεο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
«ΓΠΥΑ 14 Αλαβαιιόκελνη Λνγαξηαζκνί πνπ Τπόθεηληαη ζε Ρπζκηζηηθό 
Πιαίζην» κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. 
To πξφηππν θαζνξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κε άιια πξφηππα αιιά ηα πιεξνχλ κε ην ελ ιφγσ πξφηππν θαη 
επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ. Γελ 
αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
«ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2018. Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηα Πξφηππα 11 
θαη 18 θαη ηηο Γηεξκελείεο 13,15,18 θαη 31. Κε βάζε ην πξφηππν απηφ ε αλαγλψξηζε 
ησλ εζφδσλ γίλεηαη αθνινπζψληαο 5 βαζηθά βήκαηα. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε 
επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 
«Γεσξγία: Πνιπεηή Φπηά – Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΛΠ 16 θαη 41», κε ηζρχ γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 
εηαηξεία. 
«Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο – 
Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27»,  κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01.01.2016. Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 
ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή 
κπνξνχλ λα επηκεηξψληαη θαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, φπσο απηή 
θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΙΠ 28. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ 
εηαηξεία. 
«Θέκαηα Γλσζηνπνηήζεσλ  - Σξνπνπνίεζε ΓΛΠ 1», κε ηζρχ γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016.  Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  
νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία.  
«Πώιεζε ή Γηαλνκή Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Μεηαμύ Δπελδπηή θαη 
πγγελνύο ή Κνηλνπξαμίαο ηνπ – Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28», 
κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016.  Γελ 
αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 
«Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο – Δθαξκνγή ηεο Δμαίξεζεο από ηελ Δλνπνίεζε – 
Σξνπνπνίεζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28»,  κε ηζρχ γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016.  Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  
νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 
«Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 7 Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε 
πξνβιέπεη γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01.01.2017. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 
«Σξνπνπνίεζε ΓΛΠ 12 Αλαβαιιόκελνη θόξνη». Αθνξά ηελ αλαγλψξηζε 
αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κε πξαγκαηνπνηεζείζεο 
δεκίεο, κε  ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2017. Γελ 
αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 
«Νέν ΓΠΥΑ 16 Μηζζώζεηο». Πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο απινχ κνληέινπ 
κηζζψζεσλ γηα ηνλ κηζζσηή απαηηψληαο  ηελ αλαγλψξηζε  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
θαη ππνρξεψζεσλ γηα φιεο ηηο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 12 
κελψλ. Ο εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα ηαμηλνκεί ηηο κηζζψζεηο σο ιεηηνπξγηθέο θαη 
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ρξεκαηνδνηηθέο. Σν λέν πξφηππν έρεη ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01.01.2019 θαη ζα έρεη επίπησζε ζηελ εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ απφ ηελ άπνςε ηνπ κηζζσηή, βάζεη ηνπ ΓΙΠ 17. 
 

3. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο θαη κέζνδνη 

ππνινγηζκνύ 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο, νη εθηηκήζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015 είλαη ζπλεπείο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο 2014.  

3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη 

δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

3.2 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Σα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ : 

 Δμσηεξηθψο απνθηεζέληα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ε αμία ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε θαηά 

ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 Δζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αλάπηπμε. Ζ αμία ηνπο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο.  

 Οη απνζβέζεηο ησλ αχισλ δηελεξγνχληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ εληφο 

πεξηφδνπ πέληε έσο δέθα εηψλ. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο ζεσξείηαη κεδέλ. 

 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε Δηαηξία πξνέβε ζε αλαζεψξεζε ηεο σθέιηκεο 
δσήο θάπνησλ άπισλ παγίσλ κε αμία θηήζεο € 1.345 ρηι. απφ 5 έηε ζε 10 θαη 
πξαγκαηνπνίεζε απφζβεζε χςνπο € 168 ρηι., αληί € 269 ρηι. πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ην 2014. Ζ αλαπφζβεζηε αμία απηψλ ησλ παγίσλ ηελ 
31.12.2015 αλέξρεηαη ζε € 253 ρηι. 

3.3 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. Κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ 
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απνκείσζε. Οη δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, 

πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ 

φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ.  

Όιεο νη άιιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θ.ι.π. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη 

ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν απφζβεζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο, θαηά θαηεγνξία 

παγίσλ, έρεη σο εμήο: 

 

Έπηπια θαη ινηπφο 

εμνπιηζκφο 
10 έηε 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο  5 έηε 

 

Θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο 

θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. 

3.4 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην αλαθηήζηκν θφζηνο θηήζεσο, 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο 

δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκίεο απνκείσζεο πξνθχπηνπλ φηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ηνπο είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία 

κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμία 

ρξήζεσο. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαη νη αλαζηξνθέο πξνεγνχκελσλ δεκηψλ 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.5.1 Απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Θάζε κεηαβνιή 

ζηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη απαηηήζεηο 

δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά εθαξκνγή ηεο 
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κεζφδνπ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Ο έιεγρνο απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ε 

είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζή ηνπο. Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 

δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθέο 

θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

3.6 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο θαη 

ινηπέο ππνρξεψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ 

δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο». 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε 

κία ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε 

εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Οη εκπνξηθέο 

ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο 

απνηηκψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο.  

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη 

ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδνληαη ζην θνλδχιη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο», φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. 

3.7 Απνζέκαηα 

 Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη 

ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκήο ηνπο αμίαο ηνπο. Θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε 

εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν 

θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ θπιηφκελνπ 

ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 

ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπο ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ. 

3.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο 

θαηαζέζεηο φςεσο. 
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3.9 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

κείσζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο ηεο εηαηξείαο. 

3.10 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, 

εθηφο θαη αλ αθνξά εηδηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πεξίπησζε θαηά νπνία, θαηά ην 

κέξνο πνπ ηα αθνξά θεθαιαηνπνηείηαη θαη απνηειεί κέξνο ηνπ θφζηνπο απηψλ. 

3.11 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

3.11.1 Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ή απαηηήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα ή 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο θαη πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Τπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαη βάζεη ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θφξνπ ζηα απνηειέζκαηα. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν. Σν ζηνηρείν απηφ 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε πξφβιεςε. 

3.11.2 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

ππνρξέσζεο, κε βάζε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ππνινγίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά 

ηνλ ρξφλν αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ηηο 

δεκηνπξγνχλ. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο 

θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 
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θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  

Γηα ηηο θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο 

αλαγλσξίδνληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηά ηελ έθηαζε πνπ 

αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη αληίζηνηρν θνξνινγεηέν θέξδνο εληφο ηεο πεξηφδνπ 

ζπκςεθηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ή έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Θαη’ εμαίξεζε, ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά γεγνλφηα, νη 

ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλαγλσξίδεηαη θαη’ επζείαλ 

ζηα ίδηα θεθάιαηα, κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Σν αλαγλσξηζζέλ πνζφ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ € 385 ρηι. αθνξά 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

3.12 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

α) Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

β) Οη παξνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

(θξαηηθή αζθάιηζε) φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (εθάπαμ παξνρέο 

θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία, επηβαιιφκελεο απφ ην Λ.2112/20). Σν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο 

έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη ε ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ππνινγίδνληαη 

εηεζίσο αλαινγηζηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζηνχκελεο 

κνλάδαο ( Projected Unit Credit Method).  

Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο. 

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

παξαδνρψλ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο Ινηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ.   

3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

3.13.1 Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη αγαζά ζηνπο πειάηεο, 

ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη ζπλήζσο κεηξεηνίο ή κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ. Σν αλαγλσξηδφκελν έζνδν ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην κηθηφ πνζφ πνπ 
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εηζπξάηηεηαη, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σα 

έμνδα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηε ζπλέρεηα βαξχλνπλ ηα έμνδα δηάζεζεο. 

3.13.2  Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

3.13.3  Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

3.13.4  Έζνδα από δηθαηώκαηα 

Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

3.13.5  Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

3.14 Μηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

3.14.1 Η Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

3.15 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

3.16 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα 

νδεγήζεη ζε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξεία θαη απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα. Ο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα. 

Κία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο 

ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  

Θάζε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε 

αξρηθψο ζρεκαηηζηεί. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 

Ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαιχηεξε εθηίκεζε.  
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Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δηαθαλνληζηεί ε παξνχζα δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ 

είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.  

Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο είλαη ε παξνχζα αμία ηεο εθξνήο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο 

απμάλεη ζε θάζε πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε 

αχμεζε αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ 

ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη κία εθξνή ζα απαηηεζεί 

γηα δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, 

σο έλα ζχλνιν. Κία πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο γηα έλα ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή. 

Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά 

νθέιε, ζα απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε αλαζηξέθεηαη. 

3.17 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.  

3.18 Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα 

θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4. Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ  

 

Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε επαξθνχο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα 

ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο 

αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην 

ζχλνιφ ηνπο, ψζηε ε ζρέζε ηνπο κε ηα μέλα θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη πάλσ απφ 

ην 50%. Οη επηβαιιφκελνη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ 

δηαλνκή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ 

ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη 

ηελ Γεληθή πλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ 

ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, 

ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ 

ηνπ Σαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, 

πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη 

πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 

θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Σνχην δελ έρεη εθαξκνγή, 

αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία 

ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ 

θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ πξνο 

θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη 

δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα 

απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. H εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

5. εκαληηθέο θξίζεηο  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ε εηαηξεία θάλεη θξίζεηο θαη παξαδνρέο 

πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ, νη νπνίεο ζπάληα ζα επαιεζεχνληαη απφ ηα κειινληηθά 

γεγνλφηα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα 

πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο αθνξνχλ ηηο πξνβιέςεηο 

γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. (εκείσζε 13) 
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6. Υξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο 

Αλαθνξά γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο γίλεηαη ζηηο επί 

κέξνπο ζεκεηψζεηο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη κηθξφο ιφγσ ηνπ κηθξνχ χςνπο 

ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (Γνιάξην Ακεξηθήο).  

 

7. Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ (ελζσκάησλ θαη άπισλ) πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ, γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2014 808 

Πξνζζήθεο 142 

Ινηπέο θηλήζεηο (12)

Απνζβέζεηο ρξήζεο (319)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2014 619 

Πξνζζήθεο 119 

Ινηπέο θηλήζεηο (1)

Απνζβέζεηο ρξήζεο (242)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2015 496  

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίζηεθαλ 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

Γελ ππάξρνπλ πθηζηάκελα επί ησλ παγίσλ εκπξάγκαηα βάξε. Ζ εηαηξεία δελ έρεη 

ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ. 

 

8. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη φιεο κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Οη 

ζπκκεηνρέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ απνκείσζε. 
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Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο νη νπνίεο είλαη φιεο κε εηζεγκέλεο έρνπλ σο εμήο:

31.12.2015 31.12.2014

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 0 0

Γηαγξαθή πκκεηνρήο 0 0

Απνκείσζε 0 0

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 0 0

πλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο:

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δπσλπκία Κόζηνο Απνκείσζε

Αμία 

Ιζνινγηζκνύ

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

ΑΜΔΔ

ADACOM SYSTEMS Ltd 0 0 0 ΗΡΑΖΙ 100%

0 0 0

ΔΜΜΔΔ

ADACOM LIMITED 0 0 0 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100%

0 0 0

31 Γεθεκβξίνπ 2014

Δπσλπκία Κόζηνο Απνκείσζε

Αμία 

Ιζνινγηζκνύ

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

ΑΜΔΔ

ADACOM SYSTEMS Ltd 0 0 0 ΗΡΑΖΙ 100%

0 0 0

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο

 

 

9. Απνζέκαηα 

31.12.2015 31.12.2014

Δκπνξεχκαηα 2.764 15.329 

Κείνλ: Πξφβιεςε ππνηίκεζεο (119) (119)

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 2.645 15.210  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ δηελεξγήζεθε πξφβιεςε ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ.  

 

10. Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα 31.12.2015 31.12.2014

Σακείν 82 18 

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.376 563 

1.458 581  

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηαπηίδεηαη κε 

ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. 
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11. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ινηπνί ρξεώζηεο 

  

11.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο: 

 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31.12.2015 31.12.2014

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο (Αλνηθηά ππφινηπα) 14.123 21.223 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 768 1.114 
Μείνλ:  Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (3.079) (3.079)

11.812 19.258  

ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη άιιεο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

(εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνκεησζεί). 

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε έμη κελψλ, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ 

εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη εχινγα ε είζπξαμή 

ηνπο. Οη απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κηθξφηεξε ησλ έμη κελψλ, έλαληη 

ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί 

πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη αζήκαληεο. 

Ζ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη, έρεη 

ιάβεη απφ πειάηεο ηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο πιεξσκήο, ην ππφινηπν 

ησλ νπνίσλ θαηά ηελ 31.12.2015 αλέξρεηαη ζε πνζφ € 150 ρηι. ελψ θαηά ηελ 

31.12.2014 αλεξρφηαλ ζε €  475 ρηι.  

Οη αζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο ηεο 31.12.2015 γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξμεη θάιπςε θαηά 

80% απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, αλέξρνληαη ζε €  4.503 ρηι.  

Ζ εηαηξία έρεη ζπλάςεη κε ηελ EFG Factors A.E. ζχκβαζε πνπ αθνξά ηελ εθρψξεζε  

απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα πξνεμφθιεζεο ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο. Ζ δηαθνξά ησλ 

εθρσξεζέλησλ θαη πξνεμνθιεζέλησλ απαηηήζεσλ ηελ 31.12.2015 ήηαλ € 1.602 ρηι 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηνλ ινγαξηαζκφ «Απαηηήζεηο απφ πειάηεο».  Σν 

πθηζηάκελν αλψηαην φξην πξνεμφθιεζεο είλαη € 7,22 εθ (θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή), 

ην νπνίν πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ εθρσξεζείζεο απαηηήζεηο πειαηψλ πνζνχ 

ηνπιάρηζηνλ € 9,65 εθ. Ζ ρξήζε ηνπ νξίνπ ηελ 31.12.2015 ήηαλ € 3,9 εθ. 

Δπηπιένλ έρεη εθρσξήζεη κε δηθαίσκα αλαγσγήο απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 945 

ρηι. (2014: € 11.637 ρηι.) κε ζθνπφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ. Ζ ζπλαιιαγή απηή 

ινγηζηηθνπνηείηαη σο δαλεηζκφο, κε εγγχεζε ηηο απαηηήζεηο απηέο, φηαλ ε εηαηξεία 

θάλεη ρξήζε ηεο δαλεηαθήο γξακκήο. Ζ ηξάπεδα εηζπξάηηεη ηηο εθρσξεκέλεο 

απαηηήζεηο ηηο νπνίεο θαη ζπκςεθίδεη κε ην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο δαλεηαθήο 
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ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ππφινηπν δαλεηαθήο 

ππνρξέσζεο, ε ηξάπεδα θαηαβάιιεη ηηο εηζπξάμεηο ησλ εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ 

ζηελ εηαηξεία. Ζ εηαηξεία εθρσξεί απαηηήζεηο ζηελ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

επαξθέο ππφινηπν γηα ρξεκαηνδφηεζή ηεο εθ’ φζνλ απηή θξηζεί αλαγθαία, ζχκθσλα 

κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα φξηα. 

Οη αλακελφκελεο πεξίνδνη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πεξίνδνη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 31.12.2015 31.12.2014

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 2.599 4.237 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 7.678 12.518 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 1.417 2.311 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 118 193 

11.812 19.258  

Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ κε δεδνκέλν φηη ιήγνπλ ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ 

έηνπο ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. Οκνίσο ε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εγγπήζεηο θαη νη ινηπέο πηζησηηθέο 

εληζρχζεηο, ηζνδπλακεί κε ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ. 

 

11.2 Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31.12.2015 31.12.2014

Ινηπνί ρξεψζηεο 349 522 

Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ 84 97 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 154 128 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 540 313 

Υξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ 26 33 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 19 14 

1.172 1.107  

Οη ινηπνί ρξεψζηεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ππφινηπν απφ δνπιεπκέλα έζνδα θαη 

αλακελφκελεο επηρνξεγήζεηο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

12. Ίδηα Κεθάιαηα 

12.1 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Θαηά ηελ 31.12.2015 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 307.941,60 

θαη δηαηξείηαη ζε  769.854 νλνκαζηηθέο κεηνρέο € 0,40 ε θάζε κία.  
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Ζ κεηνρηθή δηάξζξσζε ηεο «ΗΛΣΔΑΙ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη ε αθφινπζε: 

Μέηνρνο Πνζόλ € Μεηνρέο Πνζνζηό

ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ  Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.. 307.941,60 769.854 100%

ΤΝΟΛΟ 307.941,60 769.854 100%
 

 

Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε. 

 

12.2 Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 

Σν απνζεκαηηθφ απφ δηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ηελ 31.12.2015 

αλέξρεηαη ζε € 30.760 ρηι. 

 

12.3 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ εηο λέν νη νπνίεο θαηά ηελ 

31.12.2015 αλέξρνληαη ζε € 16.417 ρηι. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο. 

 

13. Πξνβιέςεηο 

13.1 Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία δελ δηελήξγεζε πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθέο ρξήζεηο. Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο αλέξρεηαη ηελ 

31.12.2015 ζε € 120 ρηι.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2009 - 2010.  Γηα ηηο ρξήζεηο  

2011-2014 ε εηαηξεία ειέγρζεθε  βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Διεγθηή φπνπ εμέδσζε Φνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά κε πκπέξαζκα  ρσξίο επηθχιαμε. 

Οκνίσο ζα ειεγρζεί θαη ε ρξήζε 2015. 

 

13.2 Παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κόιηο ιήμεη ε εξγαζηαθή ζρέζε 

χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ε εηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο 

ζπληαμηνδνηνχκελνπο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ, ηνλ 

ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) θαη άιινπο πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο.  

ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ 

ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν µε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα 
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θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. 

Έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ εθηηκάηαη φηη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πθηζηάκελεο 

ππνρξέσζεο.  

Οη ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 31.12.2015 31.12.2014

Τπφινηπν Τπνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 227 47 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ρξήζεσο 14 218 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκηά (2)

Δπίδξαζε πεξηθνπήο/Γηαθαλνληζκνχ/Σεξκαηηθέο παξνρέο

Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο (188) (38)

Σφθνο επί ηεο ππνρξέσζεο ζηελ ρξήζε 5  

Τπφινηπν ππνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 56 227  

13.3  Λνηπέο πξνβιέςεηο  

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαηφπηλ επαλεμέηαζεο ηεο ζσξεπκέλεο πξφβιεςεο ηεο 

31.12.2014 (€ 162 ρηι) αλαθνξηθά κε πξφβιεςε ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη 

δεζκεχζεσλ παξειζφλησλ γεγνλφησλ έθξηλε φηη είλαη ππεξβάιινπζα θαη πξνέβε 

ζηελ αλαζηξνθή πνζνχ € 130 ρηι. Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε αλέξρεηαη ηελ 31.12.2015 

ζε € 32 ρηι. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ή σθέιεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Αλάιπζε πξνβιέςεσλ 31.12.2015 31.12.2014

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο : 120 501 

ρεκαηηζζείζα πξφβιεςε θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε (381)

  

Τπφινηπν ιήμεο ρξήζεο : 120 120 

Λνηπέο πξνβιέςεηο
Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο : 162 162 

  

Κείσζε πξφβιεςεο (130)

Τπφινηπν ιήμεο ρξήζεο : 32 162 

ύλνιν πξνβιέςεσλ 152 282  

14. Τπνρξεώζεηο 

14.1 Πξνκεζεπηέο 

Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ην ππφινηπν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο αλέξρεηαη ζε € 1.620 ρηι. Όια ηα ηηκνιφγηα ζα εμνθιεζνχλ εληφο 
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ηεο επφκελεο ρξήζεο ελψ δελ πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ιεθηφηεηα απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ: 

 

Πεξίνδνη ιεθηόηεηαο ππνρξεώζεσλ ζε πξνκεζεπηέο 31.12.2015 31.12.2014

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 226 2.288

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 1.216 12.255

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 178 1.797

1.620 16.340  

Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ δεδνκέλνπ φηη ιήγνπλ εληφο ηνπ έηνπο 

ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. 

 

14.2 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη εηζθνξέο  

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-εηζθνξέο 31.12.2015 31.12.2012

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 575 655

Φφξνο Κηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 28 32

Φφξνο Ακνηβψλ ηξίησλ 8 11

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 67 77

678 775  

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη είλαη πιεξσηέεο 

εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο. 

 

14.3 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 31.12.2015 31.12.2014

Πηζησηέο δηάθνξνη 128 58 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 170 128 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 71 0

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 283 249 

652 435  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ αλσηέξσ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  
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Πεξίνδνη ιεθηόηεηαο βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 31.12.2015 31.12.2014

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 194 128 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 175 58 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 198 174 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 85 75 

652 435  

15. Γαλεηζκόο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2015 31/12/2014

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 5.442 0

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα 13.469  18.920  

Δμνθιήζεηο αλαιεθζέλησλ δαλείσλ  (18.911)  (13.479)

Τπόινηπν ιήμεο  πεξηόδνπ 0 5.442  

Ζ εηαηξία έρεη ζπλάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε κε ηελ Eurobank Factors Α.Δ. πνπ αθνξά 

εθρψξεζε απαηηήζεσλ κε αλαγσγή θαη δηθαίσκα πξνεμφθιεζεο απηψλ, αλάινγα κε 

ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Σν πθηζηάκελν αλψηαην φξην δαλεηζκνχ είλαη € 0,5 εθ 

(θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή), ην νπνίν πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ εθρσξεζείζεο 

απαηηήζεηο πειαηψλ πνζνχ ηνπιάρηζηνλ € 0,62 εθ. ε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο 

δαλεηαθήο γξακκήο ην πνζφ ηεο ρνξήγεζεο  πξέπεη λα θαιχπηεηαη θαηά 120% απφ 

εθρσξεζείζεο απαηηήζεηο. Ζ εηαηξεία έρεη επίζεο ζπλάςεη ζχκβαζε πίζησζεο κε 

αλνηρηφ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ κε ηελ Eurobank Ergasias Α.Δ. κε φξην € 0,75 εθ ε 

νπνία αθνξά πξνεμφθιεζε επηηαγψλ πειαηείαο κε θάιπςε 100% ηνπ πνζνχ 

ρνξήγεζεο. 

 

16. Πσιήζεηο  

Αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ: 

Αλάιπζε πσιήζεσλ 31.12.2015 31.12.2014

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 25.849 31.416 

Πσιήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 3.317 3.324 

Πσιήζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 754 499 

ύλνιν 29.920 35.239  
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17. Καηαλνκή εμόδσλ  

  

Αλάιπζε εμόδσλ 31.12.2015 31.12.2014

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.728 1.914 

Ακνηβέο ηερληθψλ-ζπκβνχισλ 1.149 1.532 

Απνζήθεπηξα 412 246 

Αζθάιηζηξα 125 65 

Έμνδα κεηαθνξψλ 175 154 

Δλνίθηα θηηξίσλ 131 131 

Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 93 77 

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 28 38 

Απνζβέζεηο 242 319 

Γηάθνξα έμνδα 566 255 

4.649 4.730 

Καηαλέκνληαη εηο:

Θφζηνο Πσιεζέλησλ 944 810 

Θεθαιαηνπνίεζε δαπαλψλ 0 119 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο 702 708 

Έμνδα Ιεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 3.003 3.093 

4.649 4.730   

 

18. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 31.12.2015 31.12.2014

Θέξδε ( Εεκηά)  πεξηφδνπ πξν θφξσλ 1.180 1.320 

Φφξνο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή 342 343 

Κε αλαγλσξηζζείο θφξνο επί θνξνινγηθψλ δεκηψλ (342) (343)

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 0 0  

Ζ εηαηξεία έρεη θαηά ηελ 31.12.2015 αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ € 1.700 ρηι. πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί ε ζρεηηθή 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνζνχ € 493 ρηι., πεξίπνπ, ιφγσ ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη σο πξνο ηα πνζά ησλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα πξνθχςνπλ. Οη απαηηήζεηο απηέο εμεηάδνληαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ηα ζρεηηθά πνζά ζα αλαγλσξηζζνχλ φηαλ αξζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο αβεβαηφηεηεο.  

 

19. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα ζπλδεκέλσλ κεξώλ 

19.1 πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε  

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο δηεηαηξηθέο αγνξέο θαη πσιήζεηο κε ηελ 
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κεηξηθή εηαηξεία: 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 

Αγορές από 226 

Πωλήσεις προς 0  

 

19.2 Τπόινηπα ζπλδεκέλσλ κεξώλ  

ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 

Υποχρεώσεις προς 199 

Απαιτήσεις από 0  

19.3 Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

Θαηά ηελ ρξήζε 2015 δφζεθαλ ακνηβέο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο € 44 ρηι. Γελ ππάξρνπλ ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ θαη 

πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 31/12/2015 θαη ηελ 31/12/2014. 

 

19.4 Ακνηβέο ειεγθηώλ 

Οη ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ γηα ηε ρξήζε 2015 αλήιζαλ ζε € 18 ρηι θαη αθνξνχλ 

ηαθηηθφ έιεγρν θαη ηελ έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Οη ειεγθηέο δελ 

παξέρνπλ άιιεο ππεξεζίεο ζηελ εηαηξεία. 

 

20. Δγγπήζεηο  

Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο χςνπο πεξίπνπ € 79 ρηι γηα θαιή 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εγγπεζεί θαη ε κεηξηθή εηαηξεία.  

 

21. Μεηαγελέζηεξα ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο Γεγνλόηα 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2015 

 

 

 

  
36 

 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2016 
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