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ΓΖΙΥΠΖ ΡΥΛ ΚΔΙΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.2 ηνπ Λ.3556/2007) 
 
Γειψλεηαη κε ηελ παξνχζα φηη, εμ΄ φζσλ γλσξίδνπκε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο εηαηξείαο «ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ» γηα ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή 
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο 
Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3556/2007. 
 
Γειψλεηαη επίζεο φηη, εμ΄ φζσλ γλσξίδνπκε ε εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο 
Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 
θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 

 
 

Αζήλα, 27 Απξηιίνπ 2018 
 

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο Κέινο Γ.Π. 

 

 
 

 
 

Ινπθάο Θόκεο 

 

 
 

 
 

Πάββαο Αζεκηάδεο 

 

 
 

 
 

Αιέμηνο 

Πσηεξαθόπνπινο 
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ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  

Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01.01.2017 - 31.12.2017 

ηεο εηαηξείαο  
 « ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.Π.» 

 
Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007, ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Λ.3873/2010. 

Πθνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ: 

 Γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθή ρξήζε, θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ. 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 Γηα ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο.  

 Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν. 

 Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

απηήλ πξνζψπσλ. 

1. Δπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 
 
Θύθινο Δξγαζηώλ  
 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2017 αλήιζε ζε € 23,3 εθ απμεκέλνο 
θαηά € 0,5 εθ ζε ζρέζε κε ην 2016.  
 
Έμνδα Γηνίθεζεο / Γηάζεζεο θαη Ινηπά έζνδα 
 
Γηα ηε ρξήζε 2017, ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, απμήζεθε θαηά 18% 
θαη αλήιζαλ ζε € 8,9 εθ απφ € 7,5 εθ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ιφγσ αχμεζεο ησλ 
εμφδσλ δηάζεζεο ζε αληίζεζε κε ηα έμνδα δηνίθεζεο ηα νπνία δηαηεξήζεθαλ ζηα ίδηα 
πεξίπνπ επίπεδα κε ην 2016. 
 
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  
 
Ρα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απμήζεθαλ απφ € 0,11 εθ. ζε πεξίπνπ € 0,13 εθ. 
θαη αθνξνχλ θπξίσο ηφθνπο θαη έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο ζε θεθάιαην θίλεζεο.  
 
Απνζβέζεηο  
 
Ρν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ αλήιζε ζε € 0,43 εθ. γηα ηε ρξήζε 
2017, έλαληη € 0,45 εθ ηεο ρξήζεο 2016.  
 
Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 
 
Ρα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2017 αλήιζαλ ζε δεκηά € 588 ρηι. (κεηά απφ 
θφξνπο θαη πξν δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο) ζε ζρέζε κε ηα θέξδε € 702 ρηι. ηεο 
αληίζηνηρε πεξζηλήο πεξίνδνπ. 
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Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο 
 

EBITDA 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

EBITDA (Θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, απνζβέζεσλ 

& εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ) (45) 1.272 (12) 12 

 
 
Ν EBITDA απεηθνλίδεη ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο πξηλ αθαηξεζνχλ ηφθνη, θφξνη, 
απνζβέζεηο θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα. Απφ ηα θέξδε EBITDA αλ αθαηξεζνχλ νη θφξνη, 
ηφθνη θαη απνζβέζεηο πξνθχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο.  
 

EBIT 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

EBIT (Θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ) (477) 818 (12) 12 

 
 
 
Ν EBIT απεηθνλίδεη ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο πξηλ αθαηξεζνχλ νη ηφθνη θαη νη θφξνη. 
 

2. Δμέιημε θαη επηδόζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ  
 
Πηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο (θνξεηνί ππνινγηζηέο, tablets, 
θιπ) ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά € 0,8 εθ ή 24% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
πξνεγνχκελε ρξνληά. Ρν γεγνλφο νθείιεηαη ζηελ ζαθψο πεξηνξηζκέλε γθάκα πξντφλησλ 
θαη πνζνηήησλ πνπ δηαλέκεη πιένλ ε εηαηξεία ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 
έπεηηα απφ ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο δηαλνκήο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ απφ ηελ Toshiba. Ζ Δηαηξεία έδσζε 
έκθαζε ζηελ δηαλνκή ζθιεξψλ δίζθσλ Toshiba απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο απφ € 0,27 εθ 
ην 2016 ζε € 1,2 εθ ην 2017. 
 
Πηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ιεπθψλ ζπζθεπψλ, ε εηαηξεία θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη  ηηο 
πσιήζεηο ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2016 παξά ηηο αληημνφηεηεο ηεο αγνξάο εζηηάδνληαο 
ζηελ πξνψζεζε θαη πξντνληηθή αλάπηπμε ηεο ζεηξάο ιεπθψλ ζπζθεπψλ κε ηελ επσλπκία 
ηεο (Ideal). 
 

Ζ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη Networking (Β2Β distribution) 
ζεκείσζε αχμεζε θαηά € 0,56 εθ ή 18% ε νπνία πξνήιζε απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε λέεο αγνξέο φπσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
 
Αχμεζε ζεκείσζε θαηά ην 2017 θαη ε δξαζηεξηφηεηα ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο 
θαη ινγηζκηθνχ, θαηά πεξίπνπ € 0,53 εθ απφ € 11,9 εθ ην 2016 ζε € 12,4 εθ ην 2017.  
 
Ζ αγνξά ππεξεζηψλ θαη ιχζεσλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο ζηελ ρψξα καο είλαη κηθξή θαη 
απαηηεί πξνζσπηθφ κε πςειή εμεηδίθεπζε θαη επελδχζεηο ζε ηερλνγλσζία θαη ππνδνκέο 
πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηερλνινγίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο 
εηαηξείαο κέζσ ησλ επελδχζεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απαηηεί κεγάια έξγα 
Ξιεξνθνξηθήο. Έηζη, ε εηαηξεία επελδχεη ζπλερψο ζε λέα πξντφληα θαη ζηνρεχεη ζηελ 
ζηαζεξή θαη νξγαληθή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ ςεθηαθή αζθάιεηα ζηελ 
Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ φπσο ζην Ηζξαήι θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ 
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αλάιεςε ζεκαληηθψλ έξγσλ ζην εμσηεξηθφ. Ρν ελνπνηεκέλν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 
πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ είλαη ην 41% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ ηκήκαηνο.  
 
  

3. Αλαθνξά ζε θνλδύιηα ηνπ Ηζνινγηζκνύ 
 

Ππκκεηνρέο  

Γηα ηε ρξήζε 2017, νη ζπκκεηνρέο ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 
απεηθνλίδνπλ ηελ αμία ηεο εηαηξείαο DD SYNERGY.  
 
Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εγγπήζεηο γηα ελνίθηα, κέζα 
κεηαθνξάο, θιπ. 
 

Απνζέκαηα 
 
Ρα απνζέκαηα παξνπζίαζαλ αχμεζε € 0,8 εθ απφ € 2,8 ην 2016 ζε € 3,6 εθ ην 2017. 
 
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 
Ζ κείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ είλαη € 0,4 εθ πεξίπνπ, απφ € 11,8 εθ ην 2016 ζε € 
11,4 εθ ην 2017. 
 
Ίδηα Θεθάιαηα 
 
Ρα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη κεησκέλα θαηά € 0,2 εθ απφ € 17,4 εθ ην 
2016 ζε € 17,2 εθ ην 2017.  
 
Γάλεηα 
 
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ ΗΛΡΔΑΙ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ 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.  
 
Ξξνκεζεπηέο  
 

Ζ κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ζε Ξξνκεζεπηέο είλαη πεξίπνπ € 0,1 εθ απφ € 2,3 εθ ζηηο 
31.12.2016 ζε € 2,2 εθ ζηηο 31.12.2017.  
 
Οεπζηόηεηα θαη πεγέο θεθαιαίνπ 
 

Αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο γίλεηαη πην πάλσ ζηελ 
παξάγξαθν φπνπ αλαιχνληαη ηα δάλεηα.  
 

4. Δξγαδόκελνη 
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Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 
 

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη γηα φιν 
ηνλ φκηιν ζε 119 άηνκα θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε 3 άηνκα, ελψ γηα ην 2016 ν αληίζηνηρνο 
αξηζκφο ήηαλ 115 θαη 3 άηνκα. 
 

5. Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ 

 
Ζ εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνχ Θξένληνο 25, 104 42. Πηελ 
ίδηα δηεχζπλζε βξίζθεηαη θαη ε έδξα ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζηελ Διιάδα. Ζ εηαηξεία 
ΑΛΡΑΘΝΚ ΑΔ δηαηεξεί ππνθαηάζηεκα ζηελ Θαιιηζέα. Ζ Adacom Systems Ltd έρεη ηελ 
έδξα ηεο ζην Ηζξαήι ελψ ε εηαηξεία Adacom Limited ε νπνία ηδξχζεθε ηελ 31.07.2015, 
θαη ε Dyanemo Limited ε νπνία ηδξχζεθε ηελ 16.01.2017 έρνπλ ηεο έδξα ηνπο ζην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
 

6. Γηαλνκή κεξίζκαηνο 

 
Ζ εηαηξεία δελ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2017 ζηνπο 
κεηφρνπο θαζψο ππάξρνπλ αθφκα ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (κέρξη 
θαη ην 2004) θαη ζχκθσλα κε ην Λφκν δελ κπνξεί λα γίλεη δηαλνκή κεξίζκαηνο.  

 

7. Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  

 
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη 
ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010). 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, αιιά 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

Π’ απηφ ην πιαίζην, ε Δηαηξεία δειψλεη φηη, ζην παξφλ ρξνληθφ ζεκείν, απηνβνχισο 
ππάγεηαη ζηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Βηνκεραληψλ (ΠΔΒ) (ζην εμήο «Θψδηθαο»), ν νπνίνο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηε 
δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε: 
  
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf 

Πηελ παξνχζα Γήισζε θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ σο 
άλσ Θψδηθα θαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία απνθιίλεη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ, 
θαζψο θαη νη ιφγνη ησλ απνθιίζεσλ απηψλ. 

 
 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ 

 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 7 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 1 είλαη 
εθηειεζηηθφ θαη 6 κε εθηειεζηηθά, εθ ησλ δε κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, 3 είλαη αλεμάξηεηα. 
Γηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα αζθεί κφλν ην εθηειεζηηθφ κέινο.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί κε εηδηθή απφθαζή ηνπ θαη κε φπνηνπο φξνπο απηφ 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf
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εγθξίλεη, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ή κεξηθψλ απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εμνπζίεο 
ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα πξφζσπα αλεμάξηεηα αλ ηα πξφζσπα απηά είλαη ή δελ είλαη κέιε ηνπ, 
θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο κε ηελ απφθαζε απηή ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία παξαρσξνχληαη 
νη ζρεηηθέο εμνπζίεο, κε εμαίξεζε απηψλ πνπ θαηά ην Λφκν θαη ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ 
απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν ηίηινο θαη ε αξκνδηφηεηα 
θαζελφο απφ ηα πξφζσπα απηά θαζνξίδεηαη πάληνηε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. Ρα πξφζσπα απηά κπνξνχλ εθ’ φζνλ πξνβιέπεηαη 
απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ 
άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνο ηνχησλ θαη λα ρνξεγνχλ έηζη 
πεξαηηέξσ ηελ πιεξεμνπζηφηεηα πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζε άιια πξφζσπα, κέιε Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, ππαιιήινπο, δηθεγφξνπο ή ελ γέλεη ηξίηνπο. 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο 
πξέπεη λα ζπλέιζεη ε πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία θάζε θνξά 
έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Δάλ ιφγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή απφ νπνηνπδήπνηε ιφγν έθπησζεο νπνηνπδήπνηε 
κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κείλεη θελή ζέζε ζπκβνχινπ, απηή 
θαηαιακβάλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ηελ ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο απφ ηελ 
Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πε πεξίπησζε κε εθινγήο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ απφ 
ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα νπνία ζε θάζε 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3), είηε ζπλερίδνπλ ηελ δηαρείξηζε 
θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ, πνπ 
είραλ εθιεγεί, πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ είηε εθιέγνπλ 
αληηθαηαζηάηε ηνπ κέινπο ή ησλ κειψλ γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο. Ζ 
αλσηέξσ εθινγή αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή 
Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο θαη αλ αθφκα δελ 
έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξεζία δηάηαμε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Νη πξάμεηο 
ηνπ αληηθαηαζηάηε πνπ εμειέγε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη έγθπξεο αθφκε θαη αλ 
ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ επηθπξψζεη ηελ εθινγή ηνπ ή εθιέμεη άιιν ζχκβνπιν. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην 
Θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ, ζε εκέξα θαη ψξα νξηδφκελε απφ 
ηνλ Ξξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή φπνηε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απφ ηνπο ζπκβνχινπο 
δεηήζνπλ εγγξάθσο ηνχην, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20, παξάγξαθνη 4 
θαη 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Θαη’ εμαίξεζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη 
έγθπξα εθηφο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, νπνπδήπνηε ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή έρεη 
ππνθαηαζηήκαηα ε Δηαηξεία ή νπνηαδήπνηε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή 
είηε ζηελ αιινδαπή, εθ’ φζνλ ζηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα 
κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 20, παξ. 3α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ είλαη 
παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ νη κηζνί (1/2) ζπλ έλαο ζχκβνπινη. Πε θακία 
πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο απηνπξνζψπσο δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη 
κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ, κε εμαίξεζε ηηο 
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απνθάζεηο, γηα ηε ιήςε ησλ νπνίσλ, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, απαηηείηαη ε 
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ. 

Ρα κέιε ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο είλαη: 

Ινπθάο Θφκεο, Ξξφεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο, Αληηπξφεδξνο (Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Πάββαο Αζεκηάδεο, Γ/λσλ Πχκβνπινο (Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Σαξάιακπνο Γαπίδ, Πχκβνπινο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Γεψξγηνο Γηάθαξεο, Πχκβνπινο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Γηνλχζηνο Αιπζαλδξάηνο, Πχκβνπινο (Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Αλδξέαο Θενδψξνπ, Πχκβνπινο (Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην νπνίν εμειέγε απφ ηελ Έθηαθηε 
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 13/12/2017 ιήγεη ηελ 13/12/2022. 

Αξκνδηόηεηεο κειώλ Γ.Π.: 
  
Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
 Θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαζθαιίδεη ηελ θαιή νξγάλσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ 
θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 

 Δθδίδεη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ Ξξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. 

 Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ 
Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 
Ζ Δηαηξεία εθπξνζσπείηαη ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
 
 Γηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 
 Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία θαη αζθεί ζην φλνκα απηήο φιεο ηηο πξάμεηο πνπ 

αλάγνληαη ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηήο. 
 Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

κε ηνπο κεηφρνπο. 
 Ππληνλίδεη ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 Σαξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο θαη αμηνινγεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη.  
 Δθδίδεη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ Ξξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. 
 

Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ: 

 

 Ινπθάο Θφκεο (Ξξφεδξνο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Ν θ. Ινπθάο Γ. Θφκεο γελλήζεθε ζηελ Διιάδα ην 1943. Απεθνίηεζε απφ ην 
Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ κε πηπρίν Φπζηθήο, απφ ην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ottawa κε 
MAsc Ζιεθηξνιφγνπ Κεραληθνχ θαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Mc Master ηνπ 
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Hamilton, Ontario κε MBA. Δξγάζζεθε γηα ελλέα ρξφληα ζηελ IZOΙΑ Α.Δ., ηελ 
πξψηε Διιεληθή Βηνκεραλία Νηθηαθψλ Ππζθεπψλ πξηλ εληαρζεί ζηελ Coca-Cola 
Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο ην 1982 φπνπ εξγάζηεθε ζε δηάθνξεο 
δηεπζπληηθέο ζέζεηο φπσο επίζεο θαη σο Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 
Ππκβνπιίνπ. Απνρψξεζε απφ ηελ εηαηξεία ην 2001, παξακέλνληαο Πχκβνπινο 
ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ ΝΚΗΙΝ IDEAL, Ξξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο 
Αλαθχθισζεο (Δ.Δ.Α.Α.), Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Frigoglass 
A.B.E.E., Αληηπξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ρξνθίκσλ (ΠΔΒΡ) 
θαζψο θαη κέινο ηνπ Γ.Π. ηεο LARGO Ltd. 

 Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο (Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Ν θ. Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο είλαη πηπρηνχρνο ηεο Λνκηθήο Πρνιήο 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ, κε πνιπεηή 
εμεηδίθεπζε ζην Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ηδηαίηεξα ζην Γίθαην ησλ Δηαηξεηψλ. Δίλαη 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη 
ζήκεξα. 

 Πάββαο Αζεκηάδεο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο) 
Ν θ. Πάββαο Αζεκηάδεο γελλήζεθε ην 1966, θαη είλαη θάηνρνο νηθνλνκηθνχ 
πηπρίνπ. Έρεη δεθαεηή πξνυπεξεζία ζην ειεγθηηθφ, θνξνινγηθφ θαη 
ζπκβνπιεπηηθφ ηκήκα ηεο Arthur Andersen. Απνρψξεζε σο Γηεπζπληήο ηνπ 
ηκήκαηνο παξνρήο επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο (Business Process Outsourcing). 
Πηνλ Όκηιν εξγάδεηαη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000, φπνπ μεθίλεζε ζαλ 
Νηθνλνκηθφο Γ/ληήο ηεο IDEAL ELECTRONICS. 

 

 Σαξάιακπνο Γαπίδ (Πχκβνπινο, Κε εθηειεζηηθφ Κέινο) 
Ν θ. Σαξάιακπνο Γαπίδ γελλήζεθε ην 1965 ζηε Ιεπθσζία ηεο Θχπξνπ θαη έρεη 
ζπνπδάζεη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Ζ.Ξ.Α. Δίλαη Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο 
FRIGOGLASS S.A. θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ εηαηξεηψλ, A.G. 
Leventis PLC (Nigeria), Nigerian Bottling Company, Cummins West Africa, Beta 
Glass PLC (Nigeria). Δπίζεο, είλαη κέινο ηνπ Γεληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ 
Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΠΔΒ), κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο Νηθνλνκηθψλ θαη 
Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΝΒΔ), ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Θιαζηθνχ 
Καξαζσλίνπ Αζελψλ φπσο θαη ζηελ επηηξνπή Africa Acquisitions ηεο TATE. Έρεη 
ππάξμεη κέινο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο Alpha Finance, ΓΔΖ θαη ηεο 
Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο (Credit Agricole).  

 
 Γεψξγηνο Γηάθαξεο (Πχκβνπινο, Κε εθηειεζηηθφ Κέινο) 

Ν θ. Γηάθαξεο μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ην 1990 ζαλ 
Πχκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ εηαηξεία COOPERS & LYBRAND. Έλα ρξφλν 
αξγφηεξα αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 
(Financial Planning Manager) ζηελ εηαηξία TASTY FOODS, ζπγαηξηθή ηεο 
PEPSICO. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ TASTY FOODS δηεηέιεζε 
Γηεπζπληήο Νηθνλνκηθνχ Διέγρνπ (Financial Controller) θαζψο θαη Νηθνλνκηθφο 
Γηεπζπληήο (Chief Financial Officer). Ρν 2000 θαη κέρξη ην 2001 εξγάζηεθε ζαλ 
Πχκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ εηαηξεία KANTOR θαη απφ ην 2001 εξγάδεηαη ζαλ 
Πχκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ εηαηξεία LCC BEVERAGES. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ 
Ιενληείνπ Ιπθείνπ Ξαηεζίσλ, ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Νηθνλνκηθνχ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξψελ ΑΠΝΔΔ) θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 
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Master ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο θαη ζηε Γηεζλή Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 
(Ηnternational Business and International Financial Management) απφ ην 
Ξαλεπηζηήκην ηνπ Reading ζηελ Αγγιηα. 

 

 

 Γηνλχζηνο Αιπζαλδξάηνο (Πχκβνπινο, Κε εθηειεζηηθφ Κέινο) 
Ν θχξηνο Αιπζαλδξάηνο έρεη 22 ρξφληα εκπεηξία ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ 
θεθαιαίνπ (venture capital / private equity) κε κεγάιν αξηζκφ ζπλαιιαγψλ ζηελ 
ΛΑ Δπξψπε θαη Γπηηθή Αθξηθή (Ληγεξία). Μεθίλεζε ην 1995 ζηελ Alpha Bank. 
Απν ην 2000 είλαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Vectis Capital ζηελ νπνία ήηαλ 
ζπληδξπηήο. Μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ απφ ηελ Procter & Gamble σο ζηέιερνο 
ηνπ Marketing. Πήκεξα είλαη ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ηεζζάξσλ επηρεηξήζεσλ 
ζε Διιάδα θαη Ηηαιία. Δρεη πηπρίν Ζιεθηξνιφγνπ Κεραληθνχ απν ην Δζληθφ 
Κεηζφβεην Ξνιπηερλείν θαη ΚΒΑ απφ ην Imperial College ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Ινλδίλνπ. 

 

 Αλδξέαο Θενδψξνπ (Πχκβνπινο, Κε εθηειεζηηθφ Κέινο) 
Ν θ. Θενδψξνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1970.  Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο ζρνιήο 
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ & Κεραληθψλ πνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ 
Ξνιπηερλείνπ.  Απφ ην 1994, ν θ. Θενδψξνπ θαηείρε ζέζεηο επζχλεο ζε 
πνιπεζληθέο εηαηξείεο, δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη 
αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, ζε δηαθνξεηηθνχο 
θιάδνπο θαη αγνξέο, ζε δηεζλέο επίπεδν. 

ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ.3696/2008 αξρηθά θαη ην άξζξν 44 ηνπ Λ. 4449/2017 
απφ 24.01.2017, ζε θάζε εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην εηαηξεία πξέπεη λα ζπζηήλεηαη 
Διεγθηηθή Δπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ 3 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθ ησλ 
νπνίσλ δχν ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο, αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: 

Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο (Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο) 

Γηνλχζηνο Αιιπζαλδξάηνο (Κέινο) 

Γεψξγηνο Γηάθαξεο (Κέινο) 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίζηεθε πεληαεηήο. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ εγγπάηαη φηη νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη ηεο Δηαηξείαο 
εθηεινχληαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, αλεμάξηεην θαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ παξαθνινπζεί ηε 
δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Αθφκε, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ επηβιέπεη ηνλ εηήζην 
ηαθηηθφ έιεγρν, ηελ εμακεληαία επηζθφπεζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ ειεγθηηθή εξγαζία πνπ 
δηεμάγεηαη απφ ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ελψ ζπγρξφλσο 
δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ 
ειεγθηψλ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο 
επηθνηλσλίαο ησλ εθάζηνηε εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
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Ξεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αμηνινγεί ηηο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο 
θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 
ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεηαη. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αμηνινγεί ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
θαη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθζέζεηο 
ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Ρέινο, είλαη αξκφδηα γηα ηε δηακφξθσζε ζχζηαζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 
πξνθεηκέλνπ απηφ λα δηακνξθψζεη πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ 
ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

 
 ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

Ωο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηίζεληαη ζε 
εθαξκνγή απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ηε 
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, 
ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 
εθαξκνζηένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλνιηθά, ε 
επαιήζεπζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηα νπνία 
αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ν 
εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ θαη νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε, γίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο έρεη πξφζβαζε ζε 
νπνηνδήπνηε έγγξαθν, αξρείν, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. 

Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. Ρα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε Γηνίθεζε θαζψο θαη φια ηα ζηειέρε νθείινπλ λα 
ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ πεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 
γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο. 

Ζ Δηαηξεία έρεη, επίζεο, ζεζπίζεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία αλαιχζεσλ. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εληαίσλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ζσζηή θαη πιήξε αλαγλψξηζε φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο. 
 Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
 Ππλερή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 Ξξαγκαηνπνίεζε δηαγξαθψλ θαη ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ έγθαηξα κε ζαθήλεηα 

θαη ζπλέπεηα. 
 Γηελέξγεηα, ζε κεληαία βάζε, αλάιπζεο ησλ απνθιίζεσλ αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα, ηα πξνυπνινγηζκέλα θαη ηα ζπγθξηηηθά γηα λα εληνπίδνληαη κε 
ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ 
απνηειεζκάησλ, αιιά θαη γηα λα πξνγξακκαηίδνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 

 
 ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΡΝΠ ΚΔΡΝΣΝΠ 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη νξίζεη πεχζπλν Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο Κεηφρνπο θαη 
πεχζπλν Κεηνρνινγίνπ κε θχξηα θαζήθνληα ηελ έγθπξε θαη άκεζε ελεκέξσζε φισλ 
ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη γηα ηα 
δηθαηψκαηά ηνπο. 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο είλαη δηαζέζηκνη γηα 
ζπλαληήζεηο κε κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, ν Ξξφεδξνο 
δηαζθαιίδεη φηη νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ελεξγή ηζηνζειίδα φπνπ αλαξηψληαη, πέξαλ ησλ επηβαιιφκελσλ εθ 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο δεκνζηεχζεσλ θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνπο 
κεηφρνπο φζν θαη γηα ηνπο επελδπηέο. 

1. Ρόπνο Ππλεδξίαζεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο: Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ 
έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ 
δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο ή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη ην Σξεκαηηζηήξην 
Αζελψλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ελψ ζπλέξρεηαη έθηαθηα φπνηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην 
ζεσξήζεη αλαγθαίν. 

2. Αξκνδηόηεηα ζύγθιεζεο θαη δηαδηθαζία: Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ νξίδεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είθνζη (20) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηελ ζπλεδξίαζε απηήο εκέξα, 
ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ, κε εμαίξεζε ησλ επαλαιεπηηθψλ 
Ππλειεχζεσλ θαη ησλ εμνκνηνπκέλσλ κε απηέο. Ζ εκέξα ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο 
πξνζθιήζεσο ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο απηήο δελ 
ππνινγίδνληαη.  

Ζ Ξξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο αλαξηάηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Δηαηξείαο. Ξεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 Ρελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, 

 Ρνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο 
εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά 
κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, 

 Ρηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ 
θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ηελ ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ, 

 Ρελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ 
δεζκεπηηθψλ εγγξάθσλ, 

 Ρνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 
ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη 

 Ρν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο. 
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Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθηφο εθείλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε 
αληηπξφζσπν κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ ζπγθεληξσζεί απηή ε απαξηία, ε Γεληθή Ππλέιεπζε 
ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ 
καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο. Κεηά ηελ 
πξφζθιεζε απηή, ε Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα 
ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζ' 
απηήλ ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

Δμαηξεηηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ (1) ζηε κεηαβνιή ηεο 
εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, (2) ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, (3) ζηελ επαχμεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, (4) κε ηελ εμαίξεζε ηεο έθηαθηεο αχμεζεο ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θάζε αχμεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε 
απνζεκαηηθψλ, (5) ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, (6) ζηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3α ηνπ 
Θ.Λ 2190/1920, (7) ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, (8), ζηε 
ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή ηεο Δηαηξείαο, (9) ζηελ αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο θαη δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, (10) ζηελ παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ 2190/1920, θαη (11) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην 
λφκν, ε Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη 
πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Αλ δελ επηηεπρζεί ηέηνηα απαξηία, ε Γεληθή Ππλέιεπζε αθνχ πξνζθιεζεί ζπλέξρεηαη θαη 
πάιη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα 
ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή 
αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί θαη ε απαξηία απηή, ε Γεληθή 
Ππλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη μαλά φπσο αλαθέξεηαη ακέζσο αλσηέξσ θαη 
βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ.  

Γηα ην δηάζηεκα πνπ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο παξακέλνπλ εηζεγκέλεο ή ζε θάζε 
πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ 
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην 
(1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, φληαο ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, 
δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε ηεο Δηαηξείαο, εθ’ φζνλ, δε, ζπλέξρεηαη 
ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ, εθπξνζσπεί ηελ νκάδα ησλ Κεηφρσλ θαη νη 
απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο, αθφκα θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο Κεηφρνπο. 

Δηδηθφηεξα, ε Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 
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(α) Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ. Ρέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνχληαη, ελδεηθηηθά, 
φζεο αθνξνχλ ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηε δηάιπζε ηεο 
Δηαηξείαο, ηε παξάηαζε ηεο δηαξθείαο ηεο, ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε άιιε, θαζψο θαη ηε 
δηάζπαζή ηεο, ηε κεηαηξνπή ηεο θαη ηελ αλαβίσζή ηεο. 

(β) Ρελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ θαη ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο. 

(γ) Ρελ έγθξηζε ή αλακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
πνπ θαηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε δηάζεζε θαζαξψλ θεξδψλ. 

(δ) Ρελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3α ηνπ Θ.Λ 2190/1920. 

(ε) Ρνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο Δηαηξείαο. 

(ζη) Ρελ έγθξηζε, κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε κεηά ηελ ςήθηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαη κεηά απφ αθξφαζε ηεο έθζεζεο επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη επί ηεο γεληθήο θαηαζηάζεσο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηεο 
Δηαηξείαο. Πηελ παξαπάλσ ςεθνθνξία έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα Κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νη ππάιιεινη ηεο, αιιά κφλν κε κεηνρέο πνπ 
ηνπο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα.  

(δ) Ρελ έγεξζε αγσγήο θαηά κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ησλ ειεγθηψλ, γηα 
παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ. 

(ε) Θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ 2190/1920 αλήθεη απνθιεηζηηθά 
ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε.  

2. Πηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ ππάγνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θ.Λ 2190/1920.  

 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΡΝΣΥΛ 

Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα 
αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ. 
(Δ.Σ.Α.Δ.) , ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο) ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο 
εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη 
θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ή ελαιιαθηηθά ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά 
κε ηελ κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 
ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Έλαληη ηεο 
Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε 
κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαηαγξαθήο. 
Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ κεηφρσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ 
Θ.Λ 2190/1920, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά 
ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ δελ 
πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο 
αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο 
απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο 
θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
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Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ 
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε κέζσ αιιεινγξαθίαο ή κε 
ειεθηξνληθά κέζα. 
 
Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη 
απφ ηελ Δηαηξεία αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο θαη ησλ 
εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. Ρα έγγξαθα απηά πξέπεη λα 
έρνπλ θαηαηεζεί έγθαηξα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζην γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. 
 
Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα 
απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο 
αίηεζεο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε 
δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ 
κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο 
ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 
 
Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 
Ρα πξφζζεηα ζέκαηα δεκνζηεχνληαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηά ην 
άξζξν 26 ηνπ Θ.Λ 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε 
Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην 
ηξφπν, φπσο ε Ξξφζθιεζε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο 
κεηφρνπο. 
 
Κε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 ηνπ Θ.Λ 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ 
έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή 
αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
 
Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 
πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. πνρξέσζε 
παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ 
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ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Πε θάζε 
πεξίπησζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  
 
Κεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα 
πξαθηηθά.  
 
Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Ξξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα αλαβάιεη γηα κηα κφλν θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα απφ 
ηελ Έθηαθηε ή Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο 
γηα ηελ ιήςε ηνπο, εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί 
λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. Ζ κεηά 
ηελ αλαβνιή Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη 
επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηή δε 
κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 
παξ. 2 θαη 28 ηνπ Θ.Λ 2190/1920. 
 
Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξεία πέληε 
(5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
είλαη ππνρξεσκέλν λ’ αλαθνηλψλεη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηελ 
ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Δηαηξεία ζε κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ζηνπο δηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε 
άιιε ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα 
πξφζσπα.  
 
Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 
 
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην 
Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο πεξηθεξείαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ν έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ 
πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ή 
ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
 
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην, θαηά 
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ 
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ 
αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ 
εθαξκφδεηαη φζεο θνξέο ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
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 ΑΞΝΘΙΗΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΘΥΓΗΘΑ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΡΝ ΠΔΒ ΘΑΗ 
ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΡΥΛ 

Ακέζσο θαησηέξσ παξαηίζεληαη νη πεξηπηψζεηο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία 
απνθιίλεη απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ: 

 Γελ πθίζηαηαη ζηελ Δηαηξεία επηηξνπή πνπ λα πξνεηνηκάδεη πξνηάζεηο πξνο ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ θαη 
ησλ βαζηθψλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο. Ξνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ 
ακνηβψλ ηνπο. 

 Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ είλαη ηεηξαεηήο, αιιά 
πεληαεηήο. 

 Ρν ΓΠ δελ πξέπεη θαηά ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο λα απνηειείηαη απφ επηά (7) 
έσο δεθαπέληε (15) κέιε, αιιά απφ πέληε (5) έσο θαη ελλέα (9) κέιε, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη ην κέγεζφο ηνπ κε ην κέγεζνο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 
Δηαηξείαο. 

 Γελ έρεη θαζηεξσζεί ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ 
επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε 
εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, νχηε πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Ππκβνπιίσλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ζ 
Δηαηξεία αξθείηαη ζην γεγνλφο φηη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν ζε 
απηά θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Γελ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην δηνξηζκφ εθηειεζηηθνχ 
ηνπ κέινπο ζε εηαηξεία πνπ δελ είλαη ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε, γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 Γελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην, θαζψο ιφγσ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ε ζπγθεθξηκέλε 
επηηξνπή δελ θξίλεηαη, πξνο ην παξφλ, απαξαίηεηε. 

 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί 
εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12κελν πξφγξακκα δξάζεο, θαζψο είλαη επρεξήο ε 
ζχγθιεζε θαη ζπλεδξίαζή ηνπ, φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ή ν 
λφκνο, ρσξίο ηελ χπαξμε πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο. 

 Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε κεηαμχ 
ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ρσξίο ηελ παξνπζία 
ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηά ηελ επίδνζε θαη ηηο ακνηβέο ησλ 
ηειεπηαίσλ, θαζψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζπδεηνχληαη παξνπζία φισλ ησλ 
κειψλ ηνπ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ελφο πξνζψπνπ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ κε εθηειεζηηθνχ ηνπ κέινπο δελ απνθιείεηαη εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη 
έρεη ππεξεηήζεη ήδε ζε απηφ δψδεθα (12) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξψηεο εθινγήο ηνπ εθφζνλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θξίλεηαη φηη ην 
πξφζσπν απηφ δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία θαη 
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δελ έιθεη θαλέλα πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην απηήο θαη εθφζνλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηαπηζηψλεηαη ε 
δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ηνπ παξά ηελ πνιπεηή 
παξακνλή ηνπ ζε απηφ.  

 Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα 
ηα λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νχηε δηαξθήο επαγγεικαηηθή 
επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα κέιε, θαζψο πξνηείλνληαη πξνο εθινγή σο κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε 
εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο-δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί, σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δηαηξείαο, 
πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη 
ζηελ Δηαηξεία, δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο (πεξί απαγφξεπζεο αληαγσληζκνχ θιπ) θαη ε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνλ θίλδπλν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 Γελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ. Ζ 
δηαδηθαζία απηή δελ ζεσξείηαη αλαγθαία ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο 
Δηαηξείαο. 

 Ρπρφλ ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κπνξνχλ λα σξηκάδνπλ ζε δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο. 

 Πηηο ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ΓΠ δελ πξνβιέπεηαη φηη ην ΓΠ 
κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη 
απνλεκεζεί ιφγσ αλαζεσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ 
ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bonus απηνχ, θαζψο ε Δηαηξεία 
ρνξεγεί bonus κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Γηεπζχλνληα 
Πχκβνπιν. Ρν πξνζσπηθφ ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ηα κέιε 
ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη 
αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο 
Δηαηξείαο. Ν ππεχζπλνο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επνπηεχεηαη απφ ηελ 
Διεγθηηθή Δπηηξνπή, δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη είλαη πξφζσπν κε 
επαξθή πξνζφληα θαη εκπεηξία. 

 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνβαίλεη ζε εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηφηη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή κειεηά θαη αμηνινγεί ηελ Δηήζηα 
Έθζεζε ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 
Δηαηξείαο. 

 Γελ πθίζηαηαη εηδηθφο θαη ηδηαίηεξνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο 
Διέγρνπ, θαζψο ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, 
πξνδηαγξάθνληαη επαξθψο ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Γελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο 
ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 
εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 
ηεο.  

Πεκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ 
ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ. 
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 Θίλδπλνη θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 
Νη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην. 
πάξρεη κηθξφο θίλδπλνο απφ πεξαηηέξσ κειινληηθή αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαη 
ηνπ ίδηνπ ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ πσιήζεσλ γηα θάπνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θεθάιαην θίλεζεο, 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.  
 
Θίλδπλνο ηηκώλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 
 
Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ ζε μέλν λφκηζκα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αλέξρνληαη ζην 
ηέινο ηεο ρξήζεο ζε 0,3 εθ Γνιαξίσλ ΖΞΑ. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ 
κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Νκίινπ κε έδξα ην Ηζξαήι 
θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην ηνπηθφ λφκηζκα ζην επξψ, πεξηιακβάλνληαη ζε αξλεηηθφ 
απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν φκηινο θαη εκθαλίδνληαη 
ζην ζρεηηθφ θνλδχιη ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
 
Θίλδπλνο από επηζθαιείο απαηηήζεηο 
 
Ζ εηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ 
κείσζε ησλ επηζθαιεηψλ. Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ην ηζηνξηθφ 
πηζηψζεσλ. Ρν ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ νξίδεη πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε θαη 
εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Όπνπ απηφ είλαη 
απαξαίηεην δεηνχληαη εμαζθαιίζεηο. 
 
Νη κεησκέλεο 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. Ξνιιέο εηαηξείεο ζα βξεζνχλ ζε δπζρεξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιφγσ κεησκέλεο ή αλχπαξθηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιφγσ 

κεησκέλεο θεξδνθνξίαο ή θαη δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ. 

 
Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ν φκηινο έρεη δαλεηαθέο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θεθαιαηαθή επάξθεηα ππφ ηηο 
παξνχζεο ζπλζήθεο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επηβαξπλζεί κφλν απφ αθξαία 
καθξννηθνλνκηθά γεγνλφηα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 
 
Θίλδπλνο από ηελ δπζρέξεηα ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ  
 
Ζ επξχηεξε αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, 
εηδηθά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. Ππλεπψο, ν ζρεκαηηζκφο νηθνλνκηθψλ 
πξνβιέςεσλ (φγθνπ πσιήζεσλ, θεξδνθνξίαο θιπ) θαη ε θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ κε 
αθξίβεηα θαζίζηαληαη εμαηξεηηθά δπζρεξείο, θαη πθίζηαληαη ζπρλά ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, 
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ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ν 
φκηινο ζπλεπψο δελ αλαθνηλψλεη πξνβιέςεηο. 
 
Δμάξηεζε από Βαζηθνύο Ξξνκεζεπηέο  
 
Νη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν είλαη ε Liebherr, Brandt, 
Faber, Symantec, Fortinet, ENET, Toshiba HDD, Toshiba Europe θιπ. Ν φκηινο εμαξηάηαη 
ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαη άιινπο πξνκεζεπηέο θαη ε 
δηαηήξεζε άξηζησλ ζρέζεσλ κε απηνχο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ, 
αιιά ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε πνιινχο πξνκεζεπηέο θαη κε ηελ εμέιημε ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ν φκηινο πξνζθέξεη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε βησζηκφηεηά ηνπ αθφκα θαη 
κε ηελ δηαθνπή θάπνηαο ζπλεξγαζίαο. 
 
Θίλδπλνη από ηελ Απνρώξεζε Πηειερώλ από ηελ Δηαηξεία 
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ ζηειερψλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ, 
ηα νπνία έρνληαο βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ζεκαληηθή θαη δπζεχξεηε 
ηερλνγλσζία, ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο θαη ππνζηεξίδνπλ 
ζεκαληηθά θαη επαίζζεηα έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπ νκίινπ θαη ησλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζπλέβαιαλ θαη ζπκβάιινπλ 
ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 
γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ. 
 
Θίλδπλνο από Δθθξεκείο πνζέζεηο θαη Φνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο 
 
Νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεκείσζε 14.1 ηεο 
Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ εθθξεκψλ ειέγρσλ δε κπνξνχλ λα 
πξνβιεθζνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή 
επηβάξπλζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαη ηελ θαζαξή ηνπ ζέζε. Ζ δηνίθεζε πάλησο 
πηζηεχεη φηη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα, δελ απαηηείηαη ζρεκαηηζκφο 
θάπνηαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο. 
 
Θίλδπλνο από ηε κε επαξθή αζθάιηζε ησλ πάγησλ θαη ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο 
 
Ν φκηινο έρεη πξνβεί ζηε ζχλαςε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηε κείσζε 
δηαθφξσλ θηλδχλσλ. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ηπρφλ 
παξαιείςεηο ηνπ νκίινπ ή ηξίησλ (π.ρ. ζπκβνχισλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν φκηινο ζρεδηάδεη 
θαη θαιχπηεη ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θίλδπλν) νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
ελεξγνπνίεζε ησλ ξεηξψλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ κε 
θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ. Πρεηηθά επηζεκαίλεηαη φηη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 
πεξηιακβάλνπλ ζεηξά απφ εμαηξέζεηο (π.ρ. αζηηθή επζχλε ηξίησλ) νη νπνίεο απαιιάζζνπλ 
ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απφ ηελ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Ν φκηινο 
θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα ψζηε λα θαιπθζνχλ νη πεξηπηψζεηο δεκηψλ ιφγσ επζχλεο ηξίησλ 
ή άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, αιιά απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ. Ν φκηινο έρεη ζθνπφ 
λα θαιχςεη κέζσ αζθάιηζεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε θχιαμε ησλ 
εκπνξεπκάησλ ηνπ ζε απνζήθεο ηξίηεο αλεμάξηεηεο εηαηξείαο, ρσξίο σζηφζν, απηφ λα 
είλαη εθηθηφ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ (θηλδχλσλ), φπσο ήδε αλαθέξζεθε.  

Ν φκηινο έρεη ζθνπφ λα ζπλάπηεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ 
εκθαλίδνπλ ζεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο πςειψλ απνδεκηψζεσλ γηα 
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ζεκαληηθέο δεκίεο, δίρσο, σζηφζν, απηφ λα κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί πιήξσο. 

 
Θίλδπλνο επαγγεικαηηθήο επζύλεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
 
Ν φκηινο παξέρεη ππεξεζίεο ςεθηαθήο αζθάιεηαο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ζηα πιαίζηα 
ησλ νπνίσλ απνθηά πξφζβαζε θαη επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά θαη επαίζζεηα δεδνκέλα 
κεγάισλ πειαηψλ. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ, ε εηαηξεία 
επελδχεη ζπλερψο ζε ηερλνινγίεο θαη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη έρεη αλαπηχμεη έλα 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 
27001 θαη έρεη ιάβεη θαη άιιεο πηζηνπνηήζεηο. Ρνλ ελαπνκείλνληα θίλδπλν (residual risk) 
ηνλ αληηκεησπίδεη κε εηδηθφ αζθαιηζηηθφ πξντνλ (Cyber Risk Insurance) πνπ παξέρεηαη 
απφ εμεηδηθεπκέλε αζθαιηζηηθή Δηαηξία θαη παξέρεη κεηαμχ άιισλ θαη θάιπςε ζε 
πεξίπησζε αμίσζεο ηξίηνπ γηα πξνθιεζείζα δεκηά ιφγσ δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ. Πρεηηθά 
επηζεκαίλεηαη φηη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πεξηιακβάλεη ζεηξά απφ εμαηξέζεηο νη 
νπνίεο απαιιάζζνπλ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία απφ ηελ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο. Ρα απνηειέζκαηα απφ πηζαλή δηαξξνή πιεξνθνξηψλ δε κπνξνχλ λα 
πξνβιεθζνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ επηβάξπλζε ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαη ηελ θαζαξή ηνπ ζέζε. 
 
Πρεηηθά κε ηελ λέα επξσπατθή νδεγία γηα ην GDPR ε νπνία ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ 
ηεο 25 Καΐνπ 2018, ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
ηελ αθνξνχλ αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα δελ 
έρνπλ αλαθχςεη εμαηξέζεηο ηα νπνία ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα απηφ δελ είλαη 
δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί γηα ην κέιινλ.  
 
 
Θίλδπλνο από ηε θύιαμε θαη κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ από αλεμάξηεηε 
εηαηξεία 
 
Ζ ΗΛΡΔΑΙ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΒΔΔ δηαθηλεί θαη απνζεθεχεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 
εκπνξεπκάησλ ηεο κέζσ αλεμάξηεηεο εηαηξείαο (3PL- Logistics). Ξαξά ην γεγνλφο φηη 
κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαθχςεη πξνβιήκαηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή 
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, νπνηνδήπνηε κειινληηθφ αξλεηηθφ γεγνλφο ηπρφλ 
αληηκεησπίζνπλ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
εηαηξείαο θαη ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν.  
 
 

8. Ξξννπηηθέο 
 
Νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν 
εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, ηελ εμέιημε ζην 
θεθάιαην θίλεζεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα επελδχζεηο.  
 
Νη πξννπηηθέο ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζα εμαξηεζνχλ απφ παξάγνληεο φπσο: 
 
 Νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, 
 Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, 
 Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο, 
 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ νκίινπ λα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο βαζηθνχο 



ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 01/01-31/12/2017 

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ 

___________________________________________________________________ 

24  

πξνκεζεπηέο, 
 Ζ δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 
 Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ νκίινπ θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ, 

 Νη ηάζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ.  

 
Νη καθξνρξφληεο πξννπηηθέο φκσο ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζα εμαξηεζνχλ 
θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα βειηηψζεη ην πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ.  Ζ 
Δηαηξηθή Πηξαηεγηθή, ζηε βάζε ηεο νπνίαο επηδηψθνληαη καθξνπξφζεζκα νη ζηφρνη θαη νη 
επελδχζεηο ηνπ Νκίινπ ΗΛΡΔΑΙ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο εμήο αξρέο θαη 
πξνηεξαηφηεηεο: 
 
 Γεσγξαθηθή αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε θαη Κέζε Αλαηνιή, 
 Ππλερήο βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 
 Δπέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 
 Δπηθέληξσζε ζην αλζξψπηλν  δπλακηθφ. 

 

9. Πεκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

 
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα. 
  

10. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 
 
Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

11. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  
 
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. Νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 
δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ αλαινγηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2016. Ζ Δηαηξεία δελ 
δηελήξγεζε ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο θαη δελ έρεη ππφινηπα απαηηήζεσλ 
θαη ππν ρξεψζεσλ απφ θαη πξνο απηέο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο γίλνληαη κε 
ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. 
 

ΙΝΣΔΑΛ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΔΔ

ADACOM 

ΑΔ

ΤΝΟΛΟ 

(ζε σιλ. €)

Πωλήζεις προς 54 188 242 

Αγορές από 0 0 0 

ΙΝΣΔΑΛ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΔΔ

ADACOM 

ΑΔ

ΤΝΟΛΟ 

(ζε σιλ. €)

Απαιηήζεις από 12 606 618  
 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ππνρξεψζεηο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο θαηά ηελ 31.12.2017. 
Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρνπλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη νη 
βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πνπ έιαβαλ νη ελ ιφγσ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 
αλέξρνληαη ζε € 968 ρηι. θαη αθνξνχλ ακνηβέο πξνεξρφκελεο απφ ζρέζε εμαξηεκέλεο 
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εξγαζίαο θαη ακνηβέο κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπ νκίινπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ θαη αθνξνχλ ζπλνιηθά επηά κέιε ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ. 
 
Ζ εηαηξεία έρεη παξάζρεη ππέξ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο, ην χςνο ησλ 
νπνίσλ αλέξρεηαη θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ζε € 46 ρηι. θαη αλαιπηηθά: 

 
σιλ.€

ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 27 

ADACOM 20 

ύνολο: 46 

Για ηην εηαιπεία 
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ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ.3556/2007 
 

Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πεξηέρεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 πιεξνθνξίεο 
θαη ζα ππνβιεζεί πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007.  
  

1. Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 3.319.386,80 θαη δηαηξείηαη ζε 
8.298.467 θνηλέο, άπιεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,40. Νη θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
Ινηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 Ζ εηαηξεία θαηέρεη 42.579 ίδηεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νη νπνίεο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θχξηα 

αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηήξηνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Κηθξήο θαη Κεζαίαο 

Θεθαιαηνπνίεζεο κε ηνλ θσδηθφ ΗΛΡΔΘ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηδηθφ Γείθηε 

Θεκειησδψλ Κεγεζψλ (FTSEMSFW). 

 Ν θσδηθφο ISIN (International Security Identification Number) ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ ηνπ ΝΚΗΙΝ ΗΛΡΔΑΙ είλαη GRS148003015.  

 Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη κε κνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο ην έλα 

(1) ηεκάρην. 

 Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ ησλ άπισλ κεηνρψλ είλαη 

ηα Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ.  

 

Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ή 
απαγφξεπζε σο πξνο ην ειεπζέξσο κεηαβηβάζηκν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Γελ 
πθίζηαηαη θαηεγνξία κεηνρψλ πνπ λα παξέρεη ζηνπο θαηφρνπο απηψλ εηδηθά δηθαηψκαηα 
ειέγρνπ. Άιινη πεξηνξηζκνί δελ ππάξρνπλ. 
 

2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

 
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη 
ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.  

 

3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Λ.3556/2007 

 

Νη θάησζη κέηνρνη θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα ηελ 31.12.2017 πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% 
επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο:  



ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 01/01-31/12/2017 

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ 

___________________________________________________________________ 

27  

Μέηοσορ

Άμεζο 

ποζοζηό επί 

δικαιυμάηυν 

τήθος

Έμμεζο 

ποζοζηό επί 

δικαιυμάηυν 

τήθος

THRUSH INVESTMENTS HOLDING LTD 55,39%

TRUAD VERWALTUNGS AG 59,22%

ΑΜΟΤΖΛ Γ. 5,73%
 

 

Θαλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. 

4. Θάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά 
δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 
 
Γελ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

6. Ππκθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο 
 
Γελ έρεη θαηαζηεί γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, 
νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε 
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 
 

7. Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, εθόζνλ 
δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920 

 
Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ελαξκνλίζζεθε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 
θαηφπηλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εθ ηνπ Λ. 3604/2007, δηα ηεο απφ 30.06.2009 
απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ N.3604/2007. 
 
Κεηά ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαηά ηα αλσηέξσ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πεξί δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη 
απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηζρχεη, κε εμαίξεζε ηε δηάηαμε ηνπ 
Θαηαζηαηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε 
(5) ηνπιάρηζηνλ κέιε, αληί ηξηψλ (3) πνπ πξνβιέπεη σο ειάρηζην αξηζκφ ν 
Θ.Λ.2190/1920. 
 

8. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή γηα ηελ αγνξά 
ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο 
ηζρύεη 
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Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηζρχεη, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο λα απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 ζεκεία 
β) θαη γ) ηνπ σο άλσ λφκνπ.  
 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηζρχεη, ε 
Δηαηξεία δχλαηαη λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο, κέρξη ηνπ 1/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε ηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
16ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηζρχεη.  
 
Γελ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ ελαξκνληζζέληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο 
Δηαηξείαο «Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηελ πξψηε 
πεληαεηία απφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, κε απφθαζε ηνπ, ε νπνία 
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Ρν πνζφ ησλ απμήζεσλ δελ κπνξεί λα 
ππεξβεί ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία 
ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ πην πάλσ εμνπζία ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε γηα θάζε αλαλέσζε. Ζ αλσηέξσ 
πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Θαηαζηαηηθνχ».  
 
Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, επηηξέπεηαη ε απφθηεζε απφ 
ηελ Δηαηξεία ηδίσλ κεηνρψλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, σο ηζρχεη. 
 

9. Πεκαληηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε 
ηζρύ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο 
Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ζπκθσλίαο απηήο 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ζπκθσλία. 

 

10. Θάζε ζπκθσλία πνπ ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο 
Ππκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθό ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε 
πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ηεο 
ζεηείαο ή ηεο απαζρόιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο. 

 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ζπκθσλία. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη επελδπηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην δηαδηθηπαθφ 
ηφπν www.ideal.gr, φπνπ είλαη αλαξηεκέλεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 
2017, θαζψο θαη ε Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 

 

 
 

http://www.ideal.gr/
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Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
 
 
 

__________________________ 
Πάββαο Αζεκηάδεο 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
Αζήλα, 27 Απξηιίνπ 2018 
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ.3401/2005 

 
Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηα πιαίζηα πιεξνθφξεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ θνηλνχ, δεκνζίεπζε ζην Ζκεξήζην Γειηίν Ρηκψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 
Αζελψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2017, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξαηίζεληαη ζηε ζειίδα 62 ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Δηαηξείαο: 
 
http://www.ideal.gr/index.php/investor-relation/fin-statements/cons  
 
θαζψο θαη ζην site ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ http://www.helex.gr/el/ 

 
ΓΖΚΝΠΗΝΞΝΗΖΠΖ ΔΡΖΠΗΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΓΑΡΟΗΘΥΛ 

 
Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ ελνπνηνχληαη ζα 
αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηελ δηεχζπλζε www.ideal.gr.

http://www.ideal.gr/index.php/investor-relation/fin-statements/cons
http://www.helex.gr/el/
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ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 
 
 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.Π.» 

 

 
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ 
 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο «ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.Π.» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 

ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο 

«ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.Π» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο (ν Όκηινο) θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ηακεηαθέο 

ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
Βάζε γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο 

απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο 

ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. 

Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ καο ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο 

Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα 

θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε 

φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα 

παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. 
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Πεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ  

Ρα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ είλαη εθείλα ηα ζέκαηα πνπ, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή 

καο θξίζε, ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Ρα ζέκαηα απηά θαη νη 

ζρεηηδφκελνη θίλδπλνη νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο αληηκεησπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 

ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο ζχλνιν, γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο γλψκεο καο επί απηψλ θαη δελ εθθέξνπκε μερσξηζηή γλψκε γηα ηα 

ζέκαηα απηά. 

 
Θέκα ειέγρνπ 1 

Όπαξμε θαη αλαθηεζηκόηεηα απνζεκάησλ (Πεκείσζε 9) 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ απνζέκαηα αμίαο € 3.959 ρηι γηα ηνλ Όκηιν. 

Έλαληη απηψλ ησλ απνζεκάησλ έρνπλ ζρεκαηηζζεί, ππνηηκήζεηο αμίαο € 327 ρηι γηα ηνλ 

φκηιν. Ν έιεγρφο καο επί ησλ απνζεκάησλ εζηηάζζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν, ζε εθηεηακέλεο θπζηθέο 

θαηακεηξήζεηο ησλ πνζνηήησλ θαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ αμηψλ κέζσ 

ζπγθξίζεσλ ησλ ηηκψλ θφζηνπο θηήζεο κε ηηο ηηκέο πψιεζεο κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Θέκα ειέγρνπ 2 

Αλαθηεζηκόηεηα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ (Πεκείσζε 10) 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο αμίαο € 724 ρηι γηα ηελ 

εηαηξεία θαη € 14.789 ρηι γηα ηνλ φκηιν, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζσξεπκέλεο 

απνκεηψζεηο αμίαο € 292 γηα ηελ εηαηξεία θαη € 3.350 γηα ηνλ φκηιν. Ν έιεγρφο καο επί 

ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εζηηάζηεθε ζηηο δηθιίδεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο, ζηηο ιακβαλφκελεο εγγπήζεηο, ζηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ 

κέζσ απεπζείαο απνζηνιήο επηζηνιψλ ζηνπο νθεηιέηεο θαη ηηο εηζπξάμεηο κεηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Νη άιιεο πιεξνθνξίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία 

γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ 

Απαηηήζεσλ” θαη ζηηο Γειψζεηο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αιιά δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηψλ. Ζ γλψκε 

καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη ηηο 

άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ εθθξάδνπκε κε ηε γλψκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηψλ. Πε ζρέζε κε ηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επζχλε καο είλαη λα αλαγλψζνπκε ηηο άιιεο 

πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη 

νπζησδψο αζπλεπείο κε ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηψο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδψο 
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εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη νπζηψδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο απηφ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε 

ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

 
Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ 

απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε 

δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ 

λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε 

ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε 

πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν ή λα δηαθφςεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα 

πξνρσξήζεη ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.  

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ (άξζ.44 λ.4449/2017) ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε επνπηείαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 
Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ 

Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο 

θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε 

ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε 

πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

ΓΞΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα 

νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή 

απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε 

εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

Διιεληθή Λνκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ 

ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο εηαηξηθέο 

θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ 
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νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ 

νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, 

εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε 

ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά 

φρη κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.  

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.  

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο 

βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή 

ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Δάλ 

ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ 

έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη 

γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα 

ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο λα παχζνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ 

επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 

 Ππιιέγνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ νληνηήησλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, 

ηελ επίβιεςε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

Ξαξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.  

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ην 

ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα 

ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. Δπηπιένλ, 

δειψλνπκε πξνο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε φηη έρνπκε ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο θαη γλσζηνπνηνχκε πξνο απηνχο 

φιεο ηηο ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ κπνξεί εχινγα λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία καο θαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Απφ ηα 

ζέκαηα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, θαζνξίδνπκε ηα 
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ζέκαηα εθείλα πνπ ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

1. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
 

Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4336/2015 (κέξνο Β), ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 43ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

β) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη 

θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ’ θαη δ’) ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην 

πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31.12.2017. 

γ) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΝΚΗΙΝΠ 
ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.Π» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο 
αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ”. 
 

2. Ππκπιεξσκαηηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ γλψκε καο επί ησλ ζπλεκκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπήο κε ηε Ππκπιεξσκαηηθή Έθζεζή καο πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

 
3. Ξαξνρή Κε Διεγθηηθώλ πεξεζηώλ 

Γελ παξείρακε ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014 ή ινηπέο επηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

4. Γηνξηζκόο Διεγθηή 

Γηνξηζηήθακε γηα πξψηε θνξά σο Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ απφ 

30/6/2010 απφθαζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Έθηνηε ν 

δηνξηζκφο καο έρεη αδηαιείπησο αλαλεσζεί γηα κηα ζπλνιηθή πεξίνδν νρηψ εηψλ κε βάζε 

ηηο θαη’ έηνο ιακβαλφκελεο απνθάζεηο ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 
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Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018 
 
 

 
ΔCOVIS  HELLAS  S  A. (Α.Κ. 155 )                                                                                  
ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΩΠ 9-11 ΣΑΙΑΛΓΟΗ 
 
 

                                                                                

 Ν Νξθσηφο Διεγθηήο  Ινγηζηήο 
 
 
 
 
 

Βξνπζηνχξεο Ξαλαγηψηεο 
Α.Κ. 12921 
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ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ  

 
 
 
 
 
 

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.Π. 
 
 
 
 
 

1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 
ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 
 

Δπεμεγ.

Πεκ. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 7 295 288 0 0 

Ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 796 968 0 0 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 1.2 0 0 4.373 4.373 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 1.2 0 0 0 0 

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 169 169 169 169 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 118 118 2 2 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 545 485 0 0 

Πύλνιν 1.923 2.028 4.544 4.544 

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 9 3.632 2.858 0 0

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 10 11.439 11.869 433 433 

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 11 2.117 1.730 11 11 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 1.862 2.940 17 12 

Πύλνιν θπθινθνξνύλησλ 19.050 19.397 461 456 

Πύλνιν πεξνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 20.973 21.425 5.005 5.000 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ

Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 13 3.319 3.319 3.319 3.319 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 13 89.135 89.135 89.203 89.203 

Απνζεκαηηθά 380 380 190 190 

Απνζεκαηηθφ ζπλ/θσλ δηαθνξσλ Νηθ.θαηαζηαζεσλ ζπγαηξηθήο 345 (94) 0 0

Θαηερφκελεο ίδηεο κεηνρέο (20) (20) (20) (20)

πφινηπν δεκηψλ πξνεγ.ρξήζεσλ (75.320) (76.022) (87.762) (87.772)

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (588) 702 (13) 10 

17.251 17.400 4.917 4.930 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 11 11   

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 17.262 17.411 4.917 4.930 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 14 402 402 19 19 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 402 402 19 19 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 15.1 0 0 0 0

Ξξνκεζεπηέο 15.2 2.210 2.310 2 9 

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε (εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο) 15.3 561 356 45 19 

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί 189 258 22 5 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 15.4 349 688 0 18 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 3.309 3.612 69 51 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 3.711 4.014 88 70 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 20.973 21.425 5.005 5.000 

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ                                                                                                             
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 

 

Πεκ.

01.01-

31.12.2017

01.01-

31.12.2016

Έζνδα 16 23.297  22.804  

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (14.840) (14.516)

Κηθηό θέξδνο 8.457 8.288 

Άιια έζνδα 383 507 

Έμνδα δηάζεζεο 17 (5.673) (4.368)

Έμνδα δηνηθήζεσο 17 (3.281) (3.194)

Άιια έμνδα (363) (415)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (134) (118)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 0 2 

Θέξδνο (Εεκηά) πξν θόξσλ (611) 702 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 18 23 0

ΘΔΟΓΝΠ (ΕΖΚΗΑ) ΣΟΖΠΔΥΠ (588) 702 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 0 0

α) Κεηαθπιηόκελα ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ απνηίκεζε ζπγαηξηθήο ζε 

μέλν λφκηζκα 439  154 

ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ (149) 856 

Ρν θέξδνο απνδίδεηαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (587) 701 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (1) 1 

Πχλνιν (588) 702 

Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα απνδίδνληαη ζε:

Κεηφρνπο κεηξηθήο (148) 855 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (1) 1 

Πχλνιν (149) 856 

Θέξδε (Εεκηέο) θαηά κεηνρή - Βαζηθά θαη κεησκέλα 19 -0,0712 0,0851

Πεκ.

01.01-

31.12.2017

01.01-

31.12.2016

Έζνδα 16 242 202 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (185) (154)

Κηθηό θέξδνο 57 48 

Άιια έζνδα 0 10 

Έμνδα δηνηθήζεσο 17 (69) (46)

Άιια έμνδα 0 (1)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (1) (1)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 0 0

Θέξδνο (Εεκηά) πξν θόξσλ (13) 10 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 18   

Θέξδνο (Εεκηά) ρξήζεσο (13) 10 

 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 0 0

ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ (13) 10 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΝΚΗΙΝΠ



ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 01/01-31/12/2017 

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ 

___________________________________________________________________ 

40  

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ  
 
 
 

Πύλνιν
Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο

Πύλνιν 

Θαζαξήο 

Θέζεο

Ν ΝΚΗΙΝΠ

Κεηνρηθό 

Θεθάιαην

πέξ ην 

άξηην Απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό 

ζπλ/θσλ 

δηαθνξσλ 

Νηθ.θαηαζηαζε

σλ ζπγαηξηθήο

Ίδηεο 

κεηνρέο

Απνη/ηα 

εηο λένλ

πόινηπν θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 3.319  89.135  380   (248)  (18)  (76.022) 16.546  11  16.557  

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ  (2)  (2)  (2)

Απνζεκαηηθφ ζπλ/θσλ δηαθνξσλ Νηθ.θαηαζηαζεσλ ζπγαηξηθήο 154  154  154  

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 702  702    702  

πόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 3.319  89.135  380  (94) (20) (75.320) 17.400  11  17.411  

πόινηπν θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 3.319  89.135  380  (94) (20) (75.320) 17.400  11  17.411  

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ     

Απνζεκαηηθφ ζπλ/θσλ δηαθνξσλ Νηθ.θαηαζηαζεσλ ζπγαηξηθήο 439  439  439  

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  (588)  (588) 0  (588)

πόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 3.319  89.135  380  345  (20) (75.908) 17.251  11  17.262  

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

πόινηπν θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 3.319  89.203  190  0 (18) (87.772) 4.922  0 4.922  

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ  (2)  (2) (2)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 10  10  10  

πόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 3.319  89.203  190  0 (20) (87.762) 4.930  0 4.930  

πόινηπν θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 3.319  89.203  190  0 (20) (87.762) 4.930  0 4.930  

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ       

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  (13) (13) (13)

πόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 3.319  89.203  190  0 (20) (87.774) 4.917    4.917  

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ 

 

01.01-

31.12.2017

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2017

01.01-

31.12.2016

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θφξσλ (611) 702 (13) 10 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 432 454 0 0

Ξξνβιέςεηο 0 (171)  (292)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 0 0

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 134 116 1 1 

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο:

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (796) 212 0 0

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (1) (913) 0 275 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 188 (1.734) 18 14 

Κείνλ:

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (134) (116) (1) (1)

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 0 0 0 0

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (788) (1.450) 5 7 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (290) (711) 0 0

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 0 42 0 0

Δηζπξάμεηο απφ κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Θπγαηξηθψλ 0 0 0 0

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (290) (669) 0 0

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 0 (2) 0 (2)

Δπηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ 0 0 0 0

Θφζηνο αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 0 0 0 0

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα 0 874 0 0

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0 (874) 0 0

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 0 (2) 0 (2)

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (1.078) (2.121) 5  5  

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 2.940 5.061 12  7  

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.862 2.940 17 12 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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1. Πεκεηώζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όκηιν 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ (ε εηαηξεία) έρεη ηελ λνκηθή κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, είλαη 
ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ θαη ηδξχζεθε ην 1972 (ΦΔΘ 1388/7.7.1972). Δίλαη 
εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ 1870/06/Β/86/20, 
Γ.Δ.ΚΖ. 000279401000. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο νδνχ 
Θξένληνο 25, Ρ.Θ. 10442. 
 
Ζ εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σ.Α. θαη νη κεηνρέο ηεο 
δηαπξαγκαηεχνληαη απφ ηελ 9ε Απγνχζηνπ 1990. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο κε ηνλ θσδηθφ 
ΗΛΡΔΘ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηδηθφ Γείθηε Θεκειησδψλ Κεγεζψλ (FTSEMSFW).  

1.2 Γνκή ηνπ νκίινπ 

 

Νη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, ησλ ζπγαηξηθψλ, ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 
θνηλνπξαμηψλ ηεο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπγαηξηθέο θαη νη ζπγγελείο 
εηαηξείεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε καδί µε ηα ζρεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη 
ηελ κέζνδν ελνπνίεζήο ηνπο. Ρα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ηα άκεζα θαη ηα έκκεζα 
κε ηα νπνία ζπκκεηέρεη ε κεηξηθή.  
 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΩΡΑ
ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ 

ΥΡΗΔΙ
ΠΟΟΣΟ ΥΔΗ

ΟΜΗΛΟ ΗΝΣΔΑΛ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.. ΔΛΛΑΓΑ 2012-2017 - Μηηρική

ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 2012-2017 100% Θσγαηρική

ADACOM A.E. ΔΛΛΑΓΑ 2012-2017 99,76% Θσγαηρική

ADACOM SYSTEMS Ltd ΗΡΑΖΛ 2016 100,00% Θσγαηρική

ADACOM LIMITED ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 2017 100,00% Θσγαηρική

DYANEMO LIMITED ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 2017 100,00% Θσγαηρική

IDEAL GLOBAL LTD ΚΤΠΡΟ 2015 50,00% σγγενής

IDEAL GRAFICO LTD ΚΤΠΡΟ 2015 25,00% σγγενής  
 
 
Ζ εηαηξεία IDEAL GLOBAL LTD βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα απφ ην 2002 θαη γηα ην ιφγν απηφ 
ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πιήξσο απνκεησκέλε. 
 
Ζ εηαηξεία IDEAL GRAFICO LTD έρεη απνκεησζεί πιήξσο θαη ε εηαηξεία δελ πξνζδνθά 
θάπνην φθεινο απφ απηήλ. 
 
Όιεο νη ζπκκεηνρέο (ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο) ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο. 
 
Νη αμίεο ησλ ζπκκεηνρψλ θαηά ηελ 31.12.2017 έρνπλ σο εμήο: 
 
α) Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 
Ζ εηαηξεία Adacom Limited κε έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηδξχζεθε ηελ 31.07.2015 θαη 
είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Adacom Systems Ltd κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. Δπίζεο 
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ηελ 16.01.2017 ηδξχζεθε  ε Dyanemo Limited κε έδξα επίζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. 
 
 
 
 
 

Ποζά ζε σιλιάδερ €

31.12.2017 31.12.2016

Τπόλοιπο έναπξηρ σπήζηρ άμεζυν ζςμμεηοσών 72.373 72.373

Μείωζη μεηοτικού κεθαλαίοσ θσγαηρικών 0 0

Πώληζη ζσμμεηοτής 0 0

Απομείωζη (68.000) (68.000)

Τπόλοιπο ηέλοςρ πεπιόδος/σπήζηρ άμεζυν ζςμμεηοσών 4.373 4.373

31-Γεκεμβπίος-2017

Δπυνςμία Κόζηορ Απομείυζη

Αξία 

Ιζολογιζμού

Υώπα 

εγκαηάζηαζηρ

Ποζοζηό 

ζςμμεηοσήρ

ΑΜΔΔ

ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΒΔΔ 47.818 43.445 4.373 ΔΛΛΑΓΑ 100%

ADACOM AE 19.560 19.560 0 ΔΛΛΑΓΑ 99,76%

67.378 63.005 4.373

ΔΜΜΔΔ

ADACOM SYSTEMS Ltd 4.995 4.995 0 ΗΡΑΖΛ 100,00%

ADACOM LIMITED 0 0 0 ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 100,00%

DYANEMO LIMITED 0 0 0 ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 100,00%

ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ 

 
 
 

 
β) Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 
 
 

Ποζά ζε σιλιάδερ €

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Τπόλοιπο έναπξηρ σπήζηρ 2.625 2.625 2.625 2.625

Απομείωζη (2.625) (2.625) (2.625) (2.625)

Τπόλοιπο ηέλοςρ πεπιόδος/σπήζηρ άμεζυν ζςμμεηοσών 0 0 0 0

31-Γεκεμβπίος-2017

Δπυνςμία Κόζηορ Απομείυζη

Αξία 

Ιζολογιζμού

Υώπα 

εγκαηάζηαζηρ

Ποζοζηό 

ζςμμεηοσήρ

ΑΜΔΔ

IDEAL GLOBAL LTD 186 186 0 ΚΤΠΡΟ 50%

IDEAL GRAFICO LTD 2.439 2.439 0 ΚΤΠΡΟ 25%

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΙ ΔΣΑΡΔΙΔ

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

1.3 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ζ εηαηξεία θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ: 
 
 Δκπνξία νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη πξντφλησλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.  
 Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο, ινγηζκηθνχ θαη ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο θαζψο 

θαη παξνρή ππνζηήξημεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 
 

1.4 Γξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ 

 

Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε έγηλε θεθαιαηνπνίεζε δαπαλψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνζνχ € 160 
ρηι θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Νη απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο γηα ην 
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ζχλνιν ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ήηαλ € 334 ρηι. 
 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

2.1 Ππκκόξθσζε κε ηα ΓΞΣA  

 
Γηα ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα Γηεζλή 
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ην 
Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ Γηεξκελεηψλ ηνπο, νη 
νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (IFRIC) θαη ηα νπνία έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ήηαλ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ ρξήζε.  

2.2 Βάζε θαηάξηηζεο 

Νη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην 
ηζηνξηθφ θφζηνο. 

2.3 Έγθξηζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί 
απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 27/04/2018 θαη ππφθεηληαη ζε νξηζηηθή 
έγθξηζε απφ ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία κπνξεί ζχκθσλα 
κε ην λφκν λα ηηο ηξνπνπνηεί. 

2.4 Θαιππηόκελε πεξίνδνο 

Νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ 
ρξήζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. 

2.5 Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη παξνχζεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη 
ζε €, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ νκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ 
πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε κεηξηθή εηαηξεία. 
 
Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

2.6 Λέα Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο 

 

Ξξόηππα θαη δηεξκελείεο κε ηζρύ ζηε ρξήζε 2017. 
 
«Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 7 Θαηάζηαζε Ρακηαθώλ Ονώλ».  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 είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία 
 
«Ρξνπνπνίεζε ΓΙΞ 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 είρε νπζηψδε 
επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 
 
 
ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΚΔ ΗΠΣ ΓΗΑ ΔΡΖΠΗΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΞΝ 
ΑΟΣΗΕΝΛ ΡΖΛ Ή ΚΔΡΑ ΡΖΛ 01.01.2018 
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«ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2018. Ρν πξφηππν αληηθαζηζηά ηα Ξξφηππα 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 ζηνλ 
φκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 
 
Νινθιεξσκέλν ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» πνχ εγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2014, κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηε ή κεηά ηελ 01.01.2018. Νη ελ 
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ 
εηαηξεία. 
 
«Λέν ΓΞΣΑ 16 Κηζζώζεηο». Ξξνβιέπεη 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.  Ν εθκηζζσηήο 
ζπλερίδεη λα ηαμηλνκεί ηηο κηζζψζεηο σο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο. Ρν λέν πξφηππν 
έρεη ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019 θαη ζα έρεη 
νπζηψδε επίπησζε ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ απφ ηελ άπνςε ηνπ κηζζσηή, βάζεη ηνπ ΓΙΞ 17. 
   
«Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε Ξιεξσκώλ Ππλαιιαγώλ πνπ βαζίδνληαη ζε Αμία 
Κεηνρήο – Ρξνπνπνίεζε ΓΞΣΑ 2». Δγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 θαη έρεη εθαξκνγή 
γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2018. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη 
εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.   
 
«Κεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ», αθνξά ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 40 πνπ 
εγθξίζεθε  ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά 
ηελ 01.01.2018.  Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 
 
«Λέα Γηεξκελεία 22 Ππλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιή ηηκήκαηνο». 
Δγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά 
ηελ 01.01.2018. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.   
 
«Δθαξκνγή ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ην ΓΞΣΑ 4 Αζθαιηζηήξηα 
ζπκβόιαηα». Δγθξίζεθε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2016 θαη παξέρεη απαιιαγή ζηελ εθαξκνγή 
ηνπ ΓΞΣΑ 9 κέρξη ηελ 31.12.2020, ζηηο αζθαιηζηηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΓΞΣΑ 
4. Γελ  έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 
 
«Γηεπθξηλήζεηο γηα ηε  εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 15 Έζνδα από ζπκβάζεηο κε 
πειάηεο». Δγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2018. Γελ  αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ 
εηαηξεία. 
 
«Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινπ 2015-2017». Αθνξά δηνξζψζεηο ζηα 
πξφηππα ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 11, ΓΙΞ 12 θαη ΓΙΞ 23.   Δγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 κε 
ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019.  Γελ  αλακέλεηαη λα 
έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία 
 
«Καθξνπξόζεζκα Ππκθέξνληα ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο – Ρξνπνπνίεζε 
ηνπ ΓΙΞ 28». Δμεηάδεη αλ καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο πνπ 
ζηελ νπζία απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ ΓΞΣΑ 9 γηα ζθνπνχο απνκείσζεο.  Δγθξίζεθε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2017 κε ηζρχ γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019.  Γελ  αλακέλεηαη λα έρεη 
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εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία 
 
«Σαξαθηεξηζηηθά Ξξνπιεξσκήο κε Αξλεηηθή Απνδεκίσζε - Ρξνπνπνίεζε ηνπ 
ΓΞΣΑ 9»  Δμεηάδεη αλ ρξεσζηηθνί ηίηινη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζπκβαηηθέο ρξεκαηνξνέο 
πνπ είλαη κφλν πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ, αλ νη ζπκβαηηθνί φξνη επηηξέπνπλ ηελ 
εμφθιεζε ζε πνζφ πνπ ζα ήηαλ  κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ ην αλεμφθιεην πνζφ ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ηνπ ηφθνπ.  Δγθξίζεθε ηνλ Νθηψβξην ηνπ  2017, κε ηζρχ γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019.  Γελ  αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή 
ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία 
 
«Γηεξκελεία 23 Αβεβαηόηεηα επί θνξνινγηθώλ ρεηξηζκώλ» Δμεηάδεη αλ είλαη 
ελδεδεηγκέλε ε αλαγλψξηζε ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
λνκνζεζία απαηηεί λα γίλνπλ πιεξσκέο ζε ζρέζε κε ακθηζβεηνχκελνπο θνξνινγηθνχο 
ρεηξηζκνχο. Δγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 
ή κεηά ηελ 01.01.2019.  Γελ  αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία 
 
«ΓΞΣΑ 17 Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο». Αληηθαζηζηά ην ΓΞΣΑ 4 θαη θαζηεξψλεη αξρέο 
γηα ηελ αλαγλψξηζε επηκέηξεζε παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνηήζεηο ησλ εθδηδνκέλσλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. Δγθξίζεθε ηνλ Κάην  ηνπ 2017 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2021. Γελ  έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία 
 
«Ρξνπνπνίεζε Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηθνπή θαη Γηαθαλνληζκόο - Ρξνπνπνίεζε ηνπ 
ΓΙΞ 19».  Απαηηεί ηελ ρξήζε επηθαηξνπνηεκέλσλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θαζαξνχ ηφθνπ γηα ην ππφινηπν ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ 
θαηά ηελ  επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο.  Δγθξίζεθε ηνλ 
Φεβξνπάξην  ηνπ 2018 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01.01.2019. Γελ  αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 
 

 

3. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνύ 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο, νη εθηηκήζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ 
ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017 είλαη ζπλεπείο κε απηέο 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 
2016.  

3.1 Δλνπνίεζε 

3.1.1 Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο 

 
Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν φκηινο αζθεί, άκεζα ή έκκεζα έιεγρν επί ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη απφ 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο άλσ ηνπ 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο 
κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Όκηιν θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 
παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο. Νη εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ινγίδνληαη βάζεη ηεο 
κεζφδνπ εμαγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο ππνινγίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ησλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κεηαθέξνληαη, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ρα αλαγλσξίζηκα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία 
επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξνχληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, 
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αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν πιεφλαζκα ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο πέξαλ ηεο 
εχινγεο αμίαο ησλ αλαγλσξίζηκσλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, 
αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππνθείκελν ζε έιεγρν 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ εηεζίσο. Ρν θέξδνο επθαηξηαθήο αγνξάο αλαγλσξίδεηαη άκεζα 
ζηα απνηειέζκαηα σο θέξδνο.  
 
Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, νη επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
απνηηκψληαη, ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ θάζε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο 
ηνπο. 

3.1.2 Ππγγελείο Δηαηξείεο 

 
Ππγγελείο, είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν φκηινο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα (π.ρ. κέζσ ησλ 
ζπγαηξηθψλ) ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηψλ θαη αζθεί ζεκαληηθή 
επηξξνή ζε απηέο. Νη ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξαθνινπζνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη εηαηξείεο παχνπλ λα 
παξνπζηάδνληαη σο ζπγγελείο φηαλ ν φκηινο παχεη λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηέο. 
Όιεο νη ζπγγελείο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο Θαζαξήο Θέζεο έρνπλ πιήξσο απνκεησζεί θαη 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηα 
απνηειέζκαηα απηψλ.  
 
Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, νη επελδχζεηο ζηηο ζπγγελείο εηαηξείεο 
απνηηκψληαη, ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ θάζε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο 
ηνπο. 

3.2 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

Νη 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. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα 
θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 
 

3.3 Άπια Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ: 
 

 εμσηεξηθψο 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. Πεκαληηθέο 
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
αλάπηπμε. Ζ αμία ηνπο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμή 
ηνπο. 

 νη απνζβέζεηο ησλ αχισλ δηελεξγνχληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ εληφο 
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πεξηφδνπ πέληε έσο δέθα εηψλ. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο ζεσξείηαη κεδέλ. 

3.4 Δλζώκαηα πάγηα 

 

Ρα ελζψκαηα πάγηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. Κεηαγελέζηεξα 
επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε. 
Νη δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ 
θεθαιαηνπνηνχληαη. Νη 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. Νη 
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 

Ινηπέο εγθαηαζηάζεηο 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. 
 
Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κπνξνχλ λα 
αλαζεσξεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ζε θάζε εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ θαη ην πάγην θαηαρσξείηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 
 

3.5 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
Ρα 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. Νη 
δεκίεο απνκείσζεο θαη νη αλαζηξνθέο πξνεγνχκελσλ δεκηψλ απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη 
ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

3.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο απαηηήζεηο, 
ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηηο ζπκκεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ζε κηθξφ βαζκφ ινηπέο 
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ζπκκεηνρέο (δηαζέζηκα γηα πψιεζε ζηνηρεία).  

3.6.1  Απαηηήζεηο 

 
Νη απαηηήζεηο επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ δεκίεο απνκείσζεο. Θάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ 
απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή 
πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
 
Ν 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 
απνκείσζε ηνπο. Νη 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. Πηνλ 
ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν  
 

κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ. 

3.6.2 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ηαμηλνκήζεη ν φκηινο ζε απηή ηελ 
θαηεγνξία πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ζε αλψλπκε εηαηξεία κε εηζεγκέλε ζε 
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ε νπνία επηκεηξείηαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο 
δηφηη ε εχινγε αμία ηεο δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. 

3.7 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ 
δαλεηζκφ, εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο. 

3.7.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (εθηόο δαλείσλ) 

 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη «Ξξνκεζεπηέο». 
 
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν φκηινο ζπκκεηέρεη ζε κία 
ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ν φκηινο 
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην 
απνζβέζηκν θφζηνο.  
 
Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη 
ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
 
Ρα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδνληαη ζην θνλδχιη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο», φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.  
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3.7.2 Γάλεηα 

 

Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νκίινπ θαη ελίζρπζε 
ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Όια ηα δάλεηα αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε 
εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη, κεησκέλε κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε πνπ 
επηξξίπηνληαη ζηελ ζπλαιιαγή.  
  
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο 
κεζφδνπ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη θάζε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δαλεηζκνχ. 

3.8 Απνζέκαηα  

 

Ρα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο 
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε 
ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Ρν θφζηνο θηήζεσο 
ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ  
 
 
θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπο 
ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη.  

3.9 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο 
θαηαζέζεηο φςεσο. 

3.10 Κεηνρηθό Θεθάιαην 

 

Νη 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  .

3.11 Θόζηνο δαλεηζκνύ 

 

Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

3.12 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

3.12.1 Ρξέρνπζα 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. πνινγίδνληαη 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. 
 
Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ 
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ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν. Ρν ζηνηρείν απηφ αλαγλσξίδεηαη 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε πξφβιεςε. 

3.12.2 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 
Ν 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. Νη 
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. Νη αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 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. 
 
Ν 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 εηζνδεκάησλ. 

3.13 Ξαξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

 

α) Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 
 
β) Νη 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). Ρν δνπιεπκέλν θφζηνο 
ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ 
αθνξά. Ρν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ε ππνρξέσζε πνπ 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ππνινγίδνληαη 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 
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.  

3.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 
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Ρα έζνδα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 
πξν ΦΞΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 
εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

3.14.1 Ξσιήζεηο αγαζώλ 

 
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν φκηινο θαη ε εηαηξεία παξαδίδνπλ αγαζά ζηνπο 
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη 
εχινγα εμαζθαιηζκέλε. Νη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη ζπλήζσο κεηξεηνίο ή κέζσ 
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ρν αλαγλσξηδφκελν έζνδν ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην κηθηφ 
πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ. Ρα έμνδα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηε ζπλέρεηα βαξχλνπλ ηα έμνδα δηάζεζεο  .

3.14.2 Ξαξνρή ππεξεζηώλ 

 
Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο  
 
ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 
 

3.14.3 Έζνδα από ηόθνπο 

 
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

3.14.4 Έζνδα από δηθαηώκαηα 

 
Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία 
ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

3.14.5 Κεξίζκαηα 

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

3.15 Κηζζώζεηο 

 
Κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 
δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

3.15.1 Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία σο κηζζσηέο 

 
Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε βάζε 
ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

3.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ. 
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3.17 Ινηπέο πξνβιέςεηο 

 
Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη 
ζε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνλ φκηιν θαη απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Ν 
ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα. Κία παξνχζα 
δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο δέζκεπζεο πνπ έρεη 
πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  
 
Θάζε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο 
ζρεκαηηζηεί. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη 
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.  
 
Νη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαθαλνληζηεί 
ε παξνχζα δέζκεπζε, κε βάζε ηα 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. 

3.18 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 
γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ 
νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. 
 

3.19 Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ξηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ φκηιν πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 
ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

4. Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ  

 

Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε επαξθνχο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη 
εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε 
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κειινληηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη 
εθιακβάλεη ζην ζχλνιφ ηνπο, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, ψζηε ε ζρέζε ηνπο 
κε ηα μέλα θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη πάλσ απφ ην 50%. Νη 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 θαηαβειεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε 
ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 
 
Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην 
½ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ 
Γεληθή Ππλέιεπζε, 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 Ππλέιεπζε 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 
Ραθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο 
δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα 
εηο Λένλ. Ν 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. Ρνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ 
έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 
65% ηνπ θαηαβειεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ 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. 
Ρέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβειεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε 
Γεληθή Ππλέιεπζε 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. Πεκαληηθέο θξίζεηο  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ν φκηινο θαη ε εηαηξεία, θάλνπλ θξίζεηο θαη 
παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ. Νη 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 (Πεκείσζε 
14). 

6. Σξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο 
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Αλαθνξά γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο γίλεηαη ζηηο επί κέξνπο ζεκεηψζεηο.  

7. Δλζώκαηα Ξάγηα  

 

 

O ΟΜΙΛΟ
Δνζώμαηα 

Πάγια

01.01.-31.12.2016

Ινγηζηηθή αμία έλαξμεο 182 

Ξξνζζήθεο 193 

Απνζβέζεηο ρξήζεο (88)

Ινγηζηηθή αμία 31.12.2016 288 

01.01.-31.12.2017

Ινγηζηηθή αμία έλαξμεο 288 

Ξξνζζήθεο 105 

Απνζβέζεηο ρξήζεο (98)

Ινγηζηηθή αμία 31.12.2017 295  
 

 
Ρα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξείαο είλαη πιήξσο απνζβεζκέλα θαη ζηελ ρξήζε 2017 δελ 
πξνέβε ζε αγνξέο.  

8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Ινγηζκηθό) 

 

 

Ο Όμιλορ

01.01-31.12.2016

Ινγηζηηθή αμία έλαξμεο 805 

Ξξνζζήθεο 523 

Ινηπέο θηλήζεηο 9 

Απνζβέζεηο ρξήζεο (369)

Ινγηζηηθή αμία 31.12.2016 968 

01.01-31.12.2017

Ινγηζηηθή αμία έλαξμεο 968 

Ξξνζζήθεο 181 

Ινηπέο θηλήζεηο (19)

Απνζβέζεηο ρξήζεο (334)

Ινγηζηηθή αμία 31.12.2017 796  
 

9. Απνζέκαηα 

 

Ιφγσ ηνπ φηη ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 
κέζε ηηκή θηήζεο έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ησλ 
απνζεκάησλ. Πηνλ ηζνινγηζκφ απεηθνλίδεηαη ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ 
απνζεκάησλ. 
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Απνζέκαηα 31.12.2017 31.12.2016

Δκπνξεχκαηα 3.959 3.185 

Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο (327) (327)

Ππλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 3.632 2.858 

ΝΚΗΙΝΠ

 
 
 

10. Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ δεκηψλ απνκείσζεο: 
 
 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο (Αλνηθηά ππφινηπα) 13.872 14.434 106 106 

Απαηηήζεηο απφ Θπγαηηθέο εηαηξείεο 0 0 619 619 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 917 785 0 0 

Κείνλ:  Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (3.350) (3.350) (292) (292)

11.439 11.869 433 433 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο, έρεη σο εμήο: 
 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

πφινηπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο: 3.350 3.595 292 0

Ξξφβιεςεο Σξήζεσο 0 (245) 0 292 

πφινηπν θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο: 3.350 3.350 292 292 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
 
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΛΡΔΑΙ Ζιεθηξνληθή έρεη ζπλάςεη κε ηελ EFG Factors A.E. ζχκβαζε 
πνπ αθνξά ηελ εθρψξεζε απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα πξνεμφθιεζεο ρσξίο δηθαίσκα 
αλαγσγήο. Ρν 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 εηαηξεία δελ έθαλε ρξήζε ηνπ νξίνπ ηελ 31.12.2017. 
 
Δπηπιένλ έρεη εθρσξήζεη κε δηθαίσκα αλαγσγήο απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 171 ρηι. 
(2016: € 94 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 ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο. Πηελ 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. 
 
Πηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη άιιεο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο (εθηφο 
απηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνκεησζεί). 
 
Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 
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απαηηήζεσλ (πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε έμη κελψλ), έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ 
εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη εχινγα ε είζπξαμή ηνπο. Ζ 
πξφβιεςε ηεο κεηξηθήο αθνξά ζπλδεδεκέλα κέξε. 
 
Νη αζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο ηεο 31.12.2017 γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξμεη θάιπςε θαηά 80% 
απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 
αλέξρνληαη ζε € 2.827 ρηι. γηα ηνλ φκηιν. Ζ εηαηξεία δελ έρεη αζθαιηζκέλα ηα ππφινηπα 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαζψο πξφθεηηαη θαηά πνζνζηφ 84,60% γηα ππφινηπα απαηηήζεσλ 
απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο.  
 
Νη αλακελφκελεο πεξίνδνη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Ξεξίνδνη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 3.204 3.324 122 122 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 5.719 5.934 217 216 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 2.402 2.492 91 91 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 114 119 4 4 

11.439 11.869 434 433 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ κε δεδνκέλν φηη ιήγνπλ ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ έηνπο 
ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. Νκνίσο 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. Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πην θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
 
 

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 177 92 0 0 

Σξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ 67 33 4 3 

Ινηπνί ρξεψζηεο 483 319 3 4 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 135 123 0 0 

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 604 719 3 2 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 651 444 1 2 

2.117 1.730 11 11  
 
Όιεο νη αλσηέξσ απαηηήζεηο ιήγνπλ θαηά κέζνλ φξν εληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ θαη ε εχινγε αμία ηνπο, θαζψο θαη ε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 
απφ απηέο ηαπηίδνληαη κε ηελ ινγηζηηθή αμία. Νη ινηπνί ρξεψζηεο πεξηιακβάλνπλ 
δνπιεπκέλα έζνδα θαη αλακελφκελεο επηρνξεγήζεηο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

12. Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
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Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 31.12.2017 Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ρακείν 5 4 0 0 

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.857 2.936 17 12 

1.862 2.940 17 12 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα ηαπηίδεηαη κε ηελ  
ινγηζηηθή αμία ηνπο. 

13. Κεηνρηθό θεθάιαην 

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 3.319.386,80, δηαηξνχκελν 
ζε 8.298.467 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 
0,40 έθαζηε. 
 
Ζ εηαηξεία θαηέρεη 42.579 ίδηεο κεηνρέο νη νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε θαη δελ 
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 
 
Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ 
Σξεκαηηζηήξηνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Κηθξήο θαη Κεζαίαο Θεθαιαηνπνίεζεο κε ηνλ 
θσδηθφ ΗΛΡΔΘ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηδηθφ Γείθηε Θεκειησδψλ Κεγεζψλ (FTSEMSFW). 

14. Ξξνβιέςεηο 

14.1 Ξξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

  

Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο αλέξρεηαη ηελ 31.12.2017 ζε € 17 ρηι. Ζ 
εηαηξεία θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ δηελήξγεζε πξφβιεςε  
 
Ππλνπηηθά, νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν 
πίλαθα: 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΩΡΑ
ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ 

ΥΡΗΔΙ
ΠΟΟΣΟ ΥΔΗ

ΟΜΗΛΟ ΗΝΣΔΑΛ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.. ΔΛΛΑΓΑ 2012-2017 - Μηηρική

ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 2012-2017 100% Θσγαηρική

ADACOM A.E. ΔΛΛΑΓΑ 2012-2017 99,76% Θσγαηρική

ADACOM SYSTEMS Ltd ΗΡΑΖΛ 2016 100,00% Θσγαηρική

ADACOM LIMITED ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 2017 100,00% Θσγαηρική

DYANEMO LIMITED ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 2017 100,00% Θσγαηρική

IDEAL GLOBAL LTD ΚΤΠΡΟ 2015 50,00% σγγενής

IDEAL GRAFICO LTD ΚΤΠΡΟ 2015 25,00% σγγενής

 

 

Νη ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2016 γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ κε ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο 
έδξα ζηελ Διιάδα ειέγρζεθαλ απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2016, γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ κε ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηελ 
Διιάδα, εμεδφζεζαλ απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ησλ εηαηξεηψλ αληίζηνηρα Φνξνινγηθά 
Ξηζηνπνηεηηθά κε Ππκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε. Νκνίσο ζα ειεγρζεί θαη ε ρξήζε 2017.  

14.2 Ξαξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη όηαλ ιήμεη ε εξγαζηαθή ζρέζε 
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Πχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ν φκηινο θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο 
ζπληαμηνδνηνχκελνπο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηνπ, 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. Πηελ 
πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί είλαη ίζν µε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε 
απφιπζεο. Έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ εθηηκάηαη φηη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 
πθηζηάκελεο ππνρξεψζεο. 
 
Νη ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

πφινηπν πνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 353 401 20 312 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ρξήζεσο 84 27 0 0 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/(δεκηά) 0 0 0 0 

Δπίδξαζε πεξηθνπήο/Γηαθαλνληζκνχ/Ρεξκαηηθέο παξνρέο 0 0 0 (292)

Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο (65) (84) 0 0 

Ρφθνο επί ηεο ππνρξέσζεο ζηελ ρξήζε 13 9 0 0 

πφινηπν ππνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 385 353 20 20 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

 
Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 

##  ΞΞεεξξηηγγξξααθθήή  ππααξξααδδννρρήήοο  %%  

1 
Κέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο 
πιεζσξηζκνχ 

1,75% 

2 Αχμεζε εηήζηνπ κηζζνινγίνπ αλά θαηεγνξία ππαιιήισλ 0%   

3 Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 2,01% 

4 
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Λ 
2112/20 

0 

5 
Γηα ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο έγηλε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2112/20 θαηά ηε 
ζπληαμηνδφηεζε. 

6 
Ζ ειηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίζηεθε ζχκθσλα µε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Ραµείνπ Θχξηαο Αζθάιηζεο θάζε εξγαδφκελνπ. 

7 Θηλεηηθφηεηα Ξξνζσπηθνχ: 
  

ΝΝηηθθηηννζζεειιήήοο  

ΑΑππννρρώώξξεεζζεε  
ΑΑππόόιιππζζεε  

 8% 4% 
 

14.3 Ινηπέο πξνβιέςεηο 

 
Νη δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαηά ηνπ νκίινπ θαη νη ινηπέο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ζε ζρέζε κε 
ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη εξγαηηθψλ ζεκάησλ, αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 22 ρηι. 
πεξίπνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έθξηλε αλαγθαίν ηνλ ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο θαζψο 
δελ εηθηκά κειινληηθή εθξνήο πφξσλ γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο. Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ 
δηεθδηθήζεσλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ θαη αλ ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο εθηηκήζεηο, ε δηαθνξά ζα αλαγλσξηζζεί 
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άκεζα ζε εθείλε ηελ πεξίνδν.  
 

15. πνρξεώζεηο 

15.1 Γαλεηζκόο 

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

  
 

31.12.2017 31/12/2017 31/12/2016

πόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 0 0

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα 0 874  

Δμνθιήζεηο αλαιεθζέλησλ δαλείσλ 0  (874)

πόινηπν ιήμεο  πεξηόδνπ 0 0

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ: 0 0  
 
 
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΛΡΔΑΙ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ, 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. Ρν 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. Πε 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. 
 

15.2 Ξξνκεζεπηέο 

 

Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ην ππφινηπν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ έλαληη ησλ 
πξνκεζεπηψλ ηνπ αλέξρεηαη ζε € 2.210 ρηι. έλαληη € 2.310 ρηι. ηελ 31.12.2016. Ρν 
ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ηελ 31.12.2017 
αλέξρεηαη ζε € 2 ρηι.  
 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ιεθηφηεηα απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ: 
 

Ξεξίνδνη ιεθηόηεηαο ππνρξεώζεσλ ζε 

πξνκεζεπηέο 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 309 323 2 9 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 1.658 1.733 0 0 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 243 254 0 0 

2.210 2.310 2 9 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ δεδνκέλνπ φηη ιήγνπλ εληφο ηνπ έηνπο 
ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. 

15.3 πνρξεώζεηο από θόξνπο θαη εηζθνξέο  

 

πνρξεώζεηο από θόξνπο-εηζθνξέο 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο 396 238 20 10 

Φφξνο Κηζζσηψλ πεξεζηψλ 124 87 21 8 

Φφξνο Ακνηβψλ ηξίησλ 49 45 5 1 

πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 182 244 20 5 

750 614 66 24 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο είλαη πιεξσηέεο εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ απφ ηελ ιήμε ηεο 
ρξήζεσο. 

15.4 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 291 220 0 0 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 0 234 0 0 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 58 235 0 18 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο 0 0 0 0 

349 689 0 18 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ αλσηέξσ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα:  
 
 

Ξεξίνδνη ιεθηόηεηαο βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 291 220 0 18 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 53 426 0 0 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 5 271 0 0 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 0 56 0 0 

349 973 0 18 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο 
αμίεο. 

16. Ξσιήζεηο 

 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο θάησζη:  
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Αλάιπζε πσιήζεσλ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 11.504 11.759 0 0

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ (549) (803) 0 0

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 13.103 12.050 0 0

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο ππεξεζηψλ (761) (202) 242 202 

23.297 22.804 242 202 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

Ρα έζνδα ηνπ νκίινπ θαηά πεξίπνπ 76% πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ 
Διιάδα, φπνπ επξίζθεηαη θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 
Νη ινηπέο πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο πξνο ρψξεο ηεο Eπξψπεο θαη ηεο Κέζεο 
Αλαηνιήο. Θαηά ηελ ρξήζε 2017 δελ ππήξμε πειάηεο κε πσιήζεηο άλσ ηνπ 10% 
ησλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ ήηνη € 2.329 ρηι. ελψ αληίζηνηρα γηα ηε ρξήζε 2016 
ππήξμε έλαο πειάηεο κε πσιήζεηο άλσ ηνπ 10% ήηνη € 2.758 ρηι. 
 
Ρα έζνδα θαη ε κηθηή θεξδνθνξία απφ ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 
θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαη ηνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ινγηζκηθνχ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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. 

17. Θαηαλνκή εμόδσλ  

 

Ρνκέαο 

Γηαλνκήο

Ρνκέαο Ξαξνρήο 

πεξεζηώλ θαη 

ινγηζκηθνύ

Δγγξαθέο 

ελνπνίεζεο

Πύλνιν 

Νκίινπ

Έζνδα απφ πσιήζεηο ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 10.685  12.612  23.297  

Έζνδα απφ δηαηνκεαθέο πσιήζεηο 549  761  (1.310) 0 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (8.628) (7.280) 1.068 (14.840)

Κηθηό θέξδνο 2.605 6.094 (242) 8.457 

Άλλα έζοδα 383 

Έξοδα διάθεζηρ (5.673)

Έξοδα διοικήζεωρ (3.281)

Άλλα έξοδα (363)

Χπημαηοοικονομικά έξοδα (134)

Χπημαηοοικονομικά έζοδα 0

Κέπδορ (Ζημιά) ππο θόπων (611)

Ρνκέαο 

Γηαλνκήο

Ρνκέαο Ξαξνρήο 

πεξεζηώλ θαη 

ινγηζκηθνύ

Δγγξαθέο 

ελνπνίεζεο

Πύλνιν 

Νκίινπ

Έζνδα απφ πσιήζεηο ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 10.927  11.877  22.804  

Έζνδα απφ δηαηνκεαθέο πσιήζεηο 723  527  (1.250) 0 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (8.885) (6.679) 1.048 (14.516)

Κηθηό θέξδνο 2.765 5.725 (202) 8.288 

Άλλα έζοδα 507 

Έξοδα διάθεζηρ (4.368)

Έξοδα διοικήζεωρ (3.194)

Άλλα έξοδα (415)

Χπημαηοοικονομικά έξοδα (118)

Χπημαηοοικονομικά έζοδα 2.369

Κέπδορ (Ζημιά) ππο θόπων 702 

01/01/2017-31/12/2017

01/01/2017-31/12/2016
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Αλάιπζε εμόδσλ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 5.896 4.658 175 162 

Έμνδα ηερληθήο ππνζηήξημεο 2.855 2.502 71 30 

Απνζήθεπηξα 108 125 0 0

Αζθάιηζηξα 84 78 1 1 

Έμνδα κεηαθνξψλ 492 377 0 0

Δλνίθηα θηηξίσλ 352 394 1 2 

Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 308 208 0 0

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 80 52 0  

Απνζβέζεηο 444 455 0 0

Γηάθνξα έμνδα 1.102 1.123 5 3 

11.720 9.974 254 200 

Θαηαλέκνληαη εηο:

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 2.606 1.889 185 154 

Θεθαιαηνπνίεζε δαπαλψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 160 523 0 0

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο 3.281 3.194 69 46 

Έμνδα Ιεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 5.673 4.368 0 0

11.720 9.974 254 200 

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

18. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Θέξδε/ (Εεκηέο) πεξηφδνπ πξν θφξσλ (611) 702 (13) 10 

29% 29% 29% 29%

Φφξνο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή 177 (204) 4  (3)

Φφξνο εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά (95) (106) 0 0

Κε αλαγλσξηζζείο θφξνο επί θνξνινγηθψλ δεκηψλ (59) 310 (3) 3 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 23 0 1 0 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝΚΗΙΝΠ

 
 

19. Θέξδε/ (Εεκηέο) αλά κεηνρή 

 
Ρα βαζηθά θέξδε/δεκίεο αλά κεηνρή γηα ηνλ φκηιν πνπ αλαινγνχλ ζηηο θνηλέο κεηνρέο 
έρνπλ ππνινγηζηεί σο εμήο: 
 

Ποζά ζε σιλιάδερ € (εκηόρ ανά μεηοσή)

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Κέρδη / (Εημιές)  ποσ αναλογούν 

ζηοσς μεηότοσς ηης μηηρικής (588) 702 (13) 10 

ηαθμιζμένος μέζος όρος ηοσ αριθμού 

ηων μεηοτών 8.255.888 8.255.888 8.255.888 8.255.888

Βαζικά κέρδη/ (Εημιές) ανά μεηοτή -0,0712 0,0851 -0,0015 0,0012

ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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20. Δγγπήζεηο ηεο εηαηξείαο έλαληη Ρξαπεδώλ  

 
Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί γξαπηψο έλαληη ησλ ηξαπεδψλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπγαηξηθψλ 
ηεο εηαηξεηψλ γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ φηη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απηψλ 
ζηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ησλ εγγπήζεσλ αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ. 
Πην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο ρξήζεο θαζψο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ην χςνο απηψλ ησλ 
δεζκεχζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΓΑΝΔΙΑ Δ/Δ ΓΑΝΔΙΑ Δ/Δ

ΘΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΘΚΗ 0 27 0 27 

ADACOM 0 20 0 27 

ύνολο: 0 46 0 54 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2017 31/12/2016

 
 

21. Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο 

21.1 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

21.1.1  Ππλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο  

 

Ποζά ζε σιλ. € 31.12.2017 31.12.2016

Πωλήζεις προς θσγαηρικές 242 202 

Αγορές από θσγαηρικές 0 0

31.12.2017 31.12.2016

Απαιηήζεις από θσγαηρικές 618 619 

Τποτρεώζεις προς θσγαηρικές 0 0

31.12.2017 31.12.2016

46 54 

Υορηγηθείζες εγγσήζεις σπέρ 

θσγαηρικών  
 
Νη ρνξεγεζείζεο εγγπήζεηο ππέξ ζπγαηξηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο εγγπήζεηο έλαληη 
ηξαπεδψλ. Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ παξνρή δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. 
 
Ρα ππφινηπα κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

21.1.2  Ξαξνρέο Βαζηθώλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ θαη κειώλ Γηνηθεηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ 

 
Νη ακνηβέο ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ νκίινπ, επηά κειψλ ζπλνιηθά θαη ηεο 
εηαηξείαο, νη νπνίνη είλαη θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
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31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 968 916 70 17 

Ξξφβιεςε γηα παξνρέο κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 0 0 0 0

968 916 70 17 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
 

Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πξνο θαη απφ ηα πξφζσπα απηά ηελ 
31.12.2017.  

21.2 Δλδερόκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Ν φκηινο έρεη θαηά ηελ 31.12.2017 αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 
πεξίπνπ € 5.500 ρηι. πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί κέξνο ηεο ζρεηηθή 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνζνχ € 840 ρηι. ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 
ππάξρεη σο πξνο ηα πνζά ησλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα 
πξνθχςνπλ. Νη απαηηήζεηο απηέο εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ηα 
ζρεηηθά πνζά ζα αλαγλσξηζζνχλ φηαλ αξζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αβεβαηφηεηεο.  
 

21.3 Δκπξάγκαηα βάξε 

 
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. 

21.4 Ακνηβέο ειεγθηώλ 

 

Νη ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ ζε επίπεδν νκίινπ γηα ηε ρξήζε αλήιζαλ ζε € 34 ρηι. θαη 
αθνξνχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαη ηελ έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Νη ειεγθηέο δελ 
παξέρνπλ άιιεο ππεξεζίεο ζηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. 

21.5 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 
Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
 

Αζήλα, 27 Απξηιίνπ 2018 
 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 
Ν ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΚΔΙΝΠ ΓΠ 
Ζ ΞΔΘΛΖ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

 
 

ΘΝΚΖΠ Γ. ΙΝΘΑΠ 
Α.Γ.Ρ.AK 623226/2012 

 

ΑΠΖΚΗΑΓΖΠ Δ. ΠΑΒΒΑΠ 
Α.Γ.Ρ. ΑΖ590456/2009 

 

ΑΙΔΜΗΝΠ 
ΠΥΡΖΟΑΘΝΞΝΙΝΠ 

Α.Γ.Ρ.  Ξ 355604/1991 
 

 
ΤΖΦΖ Ξ. ΘΑΡΔΟΗΛΑ 
Αξ. Αδείαο 0011172- 

A’ ηάμεο 
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Νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ζειίδα 33 έσο ζειίδα 66 είλαη απηέο πνπ  
 
αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 30/04/2018. 
 

Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018 

 

  

 

ΔCOVIS HELLAS SA  

Α.Κ. 155 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 9-11 Σαιάλδξη 

 Ν Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
 
 
 
 

Βξνπζηνύξεο Ξαλαγηώηεο 
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ.3401/2005 
 

 13.02.2017-Αιιαγή Πχλζεζεο ΓΠ 
 18.05.2017-Αλαθνίλσζε Νηθνλνκηθνχ Ζκεξνινγίνπ 2017 
 Ξξφζθιεζε Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 26.07.2017 
 06.07.2017- Αιιαγή Πχλζεζεο ΓΠ 

 Αλαθνηλψζεηο/Έληππα Ππλέιεπζεο 
 26.07.2017- Δθινγή λένπ ΓΠ 
 Απνθάζεηο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 27.07.2017 
 Ξξφζθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 27.09.2017 
 Αλαθνηλψζεηο/Έληππα Ππλέιεπζεο 
 Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 27.09.2017 
 Απνηειέζκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 
 Ξξφζθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 13.12.2017 
 Αλαθνηλψζεηο/Έληππα Ππλέιεπζεο 
 Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 13.12.2017 
 13.12.2017- Δθινγή λένπ ΓΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


