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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Ετήσιες και Ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι 
οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Aναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και σας παραθέτουμε τις παρακάτω 
επεξηγήσεις. 
 
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας 
Με την λήξη της 11ς εταιρικής χρήσης η Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ  ΑΕ» παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ / ΔΠΧΑ), τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 
Οι πωλήσεις της Ομίλου κατά την χρήση του 2017, ανήλθαν σε € 10.391.222 από € 7.490.433 το 2016, αυξημένες  κατά ποσοστό 38,73% 
περίπου, ενώ αντίστοιχα οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 10.344.984 και € 7.472.116 τη προηγούμενη χρήση. Παρά το δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις της. Η αύξηση των πωλήσεων 
οφείλεται κυρίως στο επίπεδο εξυπηρέτησης, στην τιμολογιακή πολιτική και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
Το ποσοστό μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 60,56% έναντι 49,54% την προηγούμενη χρήση, ενώ το ποσοστό μικτού κέρδους της 
εταιρείας ανήλθε σε ποσοστό περίπου  61,57%, έναντι 52,31% την προηγούμενη χρήση. 
Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της κλειόμενης χρήσης 2017 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 2.534.177 από € 529.977 την προηγούμενη 
χρήση 2016, και  της Εταιρείας διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε € 2.596.504 και € 865.928 τη προηγούμενη χρήση. 
Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου ανήλθε σε  € (55.020) από  € (103.023) και της Εταιρείας διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε  € (47.080) 
και  € (101.470) την προηγούμενη χρήση. 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το αποτέλεσμα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2017 του Ομίλου ανήλθε σε ποσό € 2.479.158 έναντι του 
ποσού € 426.954 της προηγούμενης χρήσης 2016 και της Εταιρείας ανήλθε αντίστοιχα  σε ποσό € 2.549.424 και € 764.458 τη προηγούμενη 
χρήση. 
 
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης  
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2017  σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2016, ως 
εξής: 

- Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε σε 60,56 % από 49,54% 
- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,69 (φορές) από 0,83 
- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 23,86 % το 2017 από 5,70 % το 2016 

 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας  διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2017  σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2016, ως 
εξής: 

- Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε σε 61,57% από 52,31%   
- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,50 (φορές) από 0,48  
- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 24,64% το 2017 από 10,23% το 2016 

 
Οργανωτική δομή εταιρείας 
Η εταιρεία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 4μελές διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρεία εντάσσεται στον κλάδο παροχής 
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 
Ονομ/νυμο   Ιδιότητα 
Δήμος Βασίλειος  Πρόεδρος 
Αυγουστίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 
Χατζηγεωργίου Γεώργιος       Διευθύνων Σύμβουλος    
Κορνάρος  Μιλτιάδης Μέλος                 
 
Στόχοι - βασικές αξίες – αρχές διοίκησης  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. 
προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της 
και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται.  
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, η ορθή διαχείριση στα πλαίσια των 
νομοθετικών υποχρεώσεων. Επίσης βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Για επίτευξη του σκοπούς της η εταιρεία έχει επενδύσει σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών, όπως H/Y, λογισμικά 
προγράμματα κλπ. 
 
Προβλεπόμενη Πορεία της Εταιρείας για το 2018 
H Διοίκηση εκτιμά ότι το 2018 η εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και αναμένει σημαντική αύξηση του τζίρου. Για τον λόγο αυτό η 
Διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.  
 
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών 
λόγο πωλήσεων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας (πιστωτικές κάρτες, αντικαταβολή και τραπεζική κατάθεση).  
(β) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.  
γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.  
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(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη διαθέσιμων πηγών 
χρηματοδότησης. Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων για 
την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση 
της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.  
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 
μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια 
με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.  
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 
 
Συναλλαγές Με Συνδεδεμένα Μέρη 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρίας με τις εταιρίες του ομίλου έχουν ως εξής: 
 
"ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε" 2017   
Απαιτήσεις    Υποχρεώσεις    

από Θυγατρική  - σε  Θυγατρική  150.000 

από Συνδεδεμένες  - σε Συνδεδεμένες  - 

από Συγγενείς  101.947 σε Συγγενείς  - 

Λοιπές απαιτήσεις  - Λοιπές υποχρεώσεις  213.376 

    
"ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε" 2016   
Απαιτήσεις    Υποχρεώσεις    

από Συνδεδεμένες  410.756 σε Συνδεδεμένες  - 

από Συγγενείς  35.198 σε Συγγενείς  - 

Λοιπές απαιτήσεις  - Λοιπές υποχρεώσεις  13.870 
 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 

      
Συναλλαγές & αμοιβές μελών της 
Διοίκησης 

1.469.716 1.198.137 

Λοιπά έξοδα  150.000 162.000 
Έσοδα από ενοίκια & τόκους 4.892 2.085 

 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση. 
 
Χρηματοπιστωτικά μέσα 
Η εταιρεία δεν έχει  χρηματοπιστωτικά μέσα.  
 
Ίδιες μετοχές  
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Υποκαταστήματα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και μέχρι σήμερα δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 
 
Μερισματική πολιτική 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017, προτείνει στην Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 
 
Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 

 
Περιβαλλοντική ενημέρωση 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 
Εργασιακά ζητήματα 
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν εκατόν σαράντα τρία (143) άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2017 και συνολικά καταβλήθηκαν 
για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο προσωπικό € 4.451.602 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση της 
εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, 
παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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Σημαντικά   γεγονότα   που   συνέβησαν   από   τη   λήξη   της   χρήσεως  μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας 
εκθέσεως 
Την 18/01/2018 η εταιρεία «FORTY FOUR ΑΕ» απέκτησε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κυριότητας της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»,  μέσω της συμμετοχής σε πλειοδοτικό διαγωνισμό.  
Τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας και της «FORTY FOUR ΑΕ» την 25/05/2018 αποφάσισαν την συγχώνευση με απορρόφηση της 
εταιρείας από την «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Με την από 29η Μαρτίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «JAM JAR A.E.» αποφασίστηκε η έκδοση 
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), ήτοι την έκδοση διακοσίων (200) ομολογιών ονομαστικής 
αξίας χιλίων ευρώ (€1.000) η κάθε μία. Η κάλυψη του εν λόγω ομολογιακού δανείου έγινε από την «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.». 
 
Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης με σύνεση και 
αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε: 
- Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και τη πρόταση διανομής. 
- Να απαλλάξετε το ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 
 
 
 
Νέα Ιωνία, 25 Ιουνίου 2018 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Δήμος Ε. Βασίλειος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών  Καταστάσεων  

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»  και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι 
ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός 
έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων’’, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη 
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα 
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και 
εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν 
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη 
εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με 
βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που 
μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά 
ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 
των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου 

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Γεώργιος Πετρόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

  
Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

          
    31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Περιουσιακά στοιχεία           

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία           

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.1 724.184  682.255  722.722  680.437  
Άύλα περιουσιακά στοιχεία   6.2 5.328  4.046  5.328  3.831  
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.3 0  0  1.399.270  1.164.087  
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  6.3 17.686  22.519  27.067  27.067  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.9 67.298  53.569  67.298  53.569  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 58.615  52.918  55.487  47.106  
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία 

 873.111  815.306  2.277.171  1.976.096  

           
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.5 389.469  343.263  389.730  340.291  
Λοιπές απαιτήσεις 6.5 426.972  441.142  367.049  377.116  
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 6.6 83.914  91.870  83.704  87.304  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.7 3.368.750  1.127.340  3.314.706  1.066.253  
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία  4.269.105  2.003.615  4.155.189  1.870.964  
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων  5.142.216  2.818.921  6.432.361  3.847.061  
           
Ίδια Κεφάλαια          
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 60.000  60.000  60.000  60.000  
Αποθεματικά  47.928  47.928  47.928  47.928  
Αποτελέσματα εις νέον  2.923.376  1.433.056  4.171.297  2.483.380  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών 
Μητρικής 

  3.031.303  1.540.983  4.279.225  2.591.308  

Δικαιώματα μειοψηφίας   2.630  2.464  0  0  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   3.033.933  1.543.447  4.279.225  2.591.308  
           
Υποχρεώσεις          
Παροχές προσωπικού εξόδου από την 
υπηρεσία 6.10 232.484  184.941  232.484  184.941  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.11 90.019  28.632  0  25.000  
Σύνολο Μακροπροθέσμων 
Υποχρεώσεων 

 322.502  213.573  232.484  209.941  

           
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12 647.571  483.063  797.040  483.063  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 883.967  232.997  881.412  230.222  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.14 254.243  345.840  242.200  332.526  

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   1.785.780  1.061.901  1.920.652  1.045.811  

Σύνολο Υποχρεώσεων   2.108.282  1.275.473  2.153.135  1.255.752  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

  5.142.216  2.818.921  6.432.361  3.847.061  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  
Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01 - 

31/12/2017 
01/01 - 

31/12/2016 
01/01 - 

31/12/2017 
01/01 - 

31/12/2016 
            
Πωλήσεις  10.391.222  7.490.433  10.344.984  7.472.116  
Κόστος Πωληθέντων 6.15 (4.098.051) (3.779.982) (3.975.934) (3.563.199) 
Μικτό Κέρδος  6.293.171  3.710.451  6.369.050  3.908.917  
           
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  6.16 7.100  33.777  4.111  31.250  
Έξοδα διοίκησης 6.17 (2.917.587) (2.417.023) (3.022.691) (2.370.288) 
Έξοδα  διάθεσης 6.18 (810.810) (752.629) (722.984) (661.206) 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 6.19 (37.696) (44.598) (30.982) (42.744) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  2.534.177  529.977  2.596.504  865.928  
           
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.20 13.012  11.291  11.461  8.155  
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.20 (58.651) (109.766) (58.541) (109.625) 
Επενδυτικό αποτέλεσμα 6.3 (9.381) (4.548) 0  0  
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  2.479.158  426.954  2.549.424  764.458  
Φόρος εισοδήματος 6.21 (848.142) (209.764) (848.142) (209.764) 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)   1.631.015  217.190  1.701.282  554.694  
            
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους: 

          

Αναλογιστικές ζημιές αναγνώρισης 
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού 

  (18.824) (48.149) (18.824) (48.149) 

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή 
των οικονομικών καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο 
εξωτερικό 

  (130.410) (13.026) 0  0  

Φόρος εισοδήματος    5.459  13.963  5.459  13.963  
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Β) 

  (143.775) (47.212) (13.365) (34.186) 

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

  1.487.240  169.978  1.687.917  520.508  

            
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα 
σε : 

          

 - Ιδιοκτήτες μητρικής   1.634.095  224.755  1.701.282  554.694  
 - Δικαιώματα μειοψηφίας   (3.080) (7.565) 0  0  
            
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  
περιόδου αποδιδόμενα σε : 

          

 - Ιδιοκτήτες μητρικής   1.490.320  177.543  1.687.917  520.508  
 - Δικαιώματα μειοψηφίας   (3.080) (7.565) 0  0  

 

 

 

 
Νέα Ιωνία, 25 Ιουνίου 2018 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

   
   

Βασίλειος Ε. Δήμος Γεώργιος Χατζηγεωργίου Βαλεντίνα Σίλι 
Α.Δ.T. ΑΜ 533466 Α.Δ.Τ. ΑΕ 054131  Α.Δ.Τ.: ΑΚ 793903 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 111601 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

Όμιλος
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέο

Σύνολο
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 60.000 47.928 1.263.077 1.371.004 2.510 1.373.514

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
01/01 - 31/12/2016

0 0 169.978 169.978 -7.565 162.413

Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

0 0 0 0 7.519 7.519

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 60.000 47.928 1.433.055 1.540.981 2.464 1.543.446

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 60.000 47.928 1.433.055 1.540.983 2.464 1.543.446

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
01/01 - 31/12/2017

0 0 1.490.320 1.490.320 -3.080 1.487.240

Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

0 0 0 0 3.246 3.246

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 60.000 47.928 2.923.375 3.031.303 2.630 3.033.932

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2017

 
 

Εταιρεία 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέο 

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 60.000 47.928 1.962.872 2.070.800 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
01/01 - 31/12/2016 

0 0 520.508 520.508 

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 60.000 47.928 2.483.380 2.591.308 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2017 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 60.000 47.928 2.483.380 2.591.308 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
01/01 - 31/12/2017 0 0 1.687.917 1.687.917 

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 60.000 47.928 4.171.297 4.279.225 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
          

  
01/01 - 

31/12/2017 
  01/01 - 

31/12/2016 
01/01 - 

31/12/2017 
  01/01 - 

31/12/2016 
Λειτουργικές δραστηριότητες             
Κέρδη/(ζημίες)  προ φόρων (συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες) 2.479.158   426.954 2.549.424   764.458 
Πλέον / μείον προσαρμογές για :             
Αποσβέσεις 177.645   140.767 177.623   138.676 
Προβλέψεις 28.718   17.946 28.718   17.448 
Συναλλαγματικές διαφορές -107.550   -7.363 0   0 
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές  -9.214   0 2.335   0 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -431   -17.797 -431   0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.572   2.975 2.572   2.975 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες             
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0   3.278 0   3.278 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων -24.080   -215.541 -35.773   -203.002 

(Μείωση)/ αύξηση  υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) 87.457   -79.068 152.032   -44.638 
Μείον:             
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -2.572   -2.975 -2.572   -2.975 
Καταβλημένοι φόροι -177.427   -340.410 -177.427   -340.410 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 2.454.278   -71.234 2.696.502   335.810 
              
Επενδυτικές δραστηριότητες             

Απόκτηση Πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0   -15.000 -235.183   -425.756 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -221.836   -362.595 -221.836   -361.727 
Τόκοι εισπραχθέντες 8.969   8.155 8.969   8.155 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -212.867   -369.439 -448.050   -779.327 
              
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες             
Μερίσματα πληρωθέντα 0   0 0   0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0   0 0   0 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) 
+ (γ) 2.241.410   -440.673 2.248.452   -443.517 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 1.127.340   1.568.013 1.066.253   1.522.536 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 3.368.750   1.127.340 3.314.706   1.066.253 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Η Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις, 
του Ομίλου και της Εταιρείας μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 
αυτών, για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017. 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 3599/29.5.2006), η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και είναι συγγενής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ. 
 
Οι  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  www.skroutz.gr  
O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2017 ήταν εκατόν σαράντα τρία (143) άτομα και την 31/12/2016 ήταν εκατόν είκοσι 
οχτώ (128). 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι:  

- Η κατασκευή  και διαμόρφωση ιστοσελίδων (web sites) στο διαδίκτυο (internet)  προς εμπορική εκμετάλλευση 
-Η παροχή υπηρεσιών μέσω των δικτυακών τόπων προς τρίτους ή και για λογαριασμό τρίτων  
-Η διαφήμιση παντός είδους επιχειρήσεων και παντός είδους προϊόντων μέσω του διαδικτύου (internet)    
-Η παροχή υπηρεσιών, διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας  
-Η δημιουργία και εκμετάλλευση λογισμικών προγραμμάτων παντός τύπου και η μετατροπή προϊόντων λογισμικού τα οποία 
αντιπροσωπεύονται  από εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού  
-Η υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή μεταγωγή κυκλωμάτων ή μεταπώληση χωρητικότητας  
-Η παροχή υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας μεμονωμένων υπολογιστών και υποδικτύων στο δικτυακό κορμό, που έχει αναπτύξει η εταιρεία, με   
κάθε δυνατό τρόπο, υφιστάμενο ή μελλοντικό 
-Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών τηλεπληροφορικής με ειδικότερο σκοπό τη διερεύνηση της αγοράς και την      
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των πελατών της 
- Η παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για τη διασύνδεση δικτύων δεδομένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  
-Η διεθνής συνεργασία διασυνδεδεμένων δικτύων του διαδικτύου και άλλων δικτύων υφισταμένων ή μελλοντικών  
-Η ίδρυση και η λειτουργία καταστημάτων με Η/Υ προς κοινή χρήση με ταυτόχρονη πώληση στους πελάτες αυτών καφέ, ροφημάτων, 
αναψυκτικών και ποτών (internet café) 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1 - 31/12/2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25/6/2018. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2017,  που καλύπτουν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31η 
Δεκεμβρίου 2017 έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 
«Δ.Π.Χ.Α.») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «Δ.Λ.Π.»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της Εταιρείας. Όλα τα ποσά 
εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  
οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  
την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές καταστάσεις.   
 
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται από Δ.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που 
παρέχονται μέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι σημαντικές. Οι πληροφορίες είναι σημαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή 
διατύπωσή τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις 

 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα 
τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
3.1  Βάση ενοποίησης 
α) Θυγατρικές επιχειρήσεις: Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όμιλο. Ο Όμιλος ασκεί έλεγχο σε μια 
επιχείρηση όταν ο Όμιλος εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην επιχείρηση και έχει την ικανότητα 
να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις μέσω της δύναμης που ασκεί στην επιχείρηση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από 
την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.  
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Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου εξαγοράς. Ο Όμιλος επιμετρά τα αποκτηθέντα 
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία απόκτησής τους. Ανά 
περίπτωση εξαγοράς, ο Όμιλος αναγνωρίζει τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρικής είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του 
μεριδίου της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή θέση της θυγατρικής. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μια απόκτηση επιμετράται σε 
εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων περιουσιακών 
στοιχείων από τον Όμιλο, των τυχόν  υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την αποκτώμενη θυγατρική προς τους προηγούμενους ιδιοκτήτες 
και τα τυχόν συμμετοχικά δικαιώματα που έχει εκδώσει ο Όμιλος. 
 
Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 
Εάν η επιχειρηματική συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συμμετοχής που κατείχε ο Όμιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία 
επαναμετράται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την επαναμέτρηση 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
 
Τυχόν ενδεχόμενο τίμημα που μεταβιβάζεται από τον Όμιλο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. 
Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, που θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα είτε ως μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο τίμημα 
κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης δεν επαναμετράται έως την τελική τακτοποίησή του μέσω της καθαρής θέσης. 
 
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συμπεριλαμβάνουν έσοδα, έξοδα και μερίσματα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και 
ζημιές από ενδοεταιρικές συναλλαγές επίσης απαλείφονται.  
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, καταρτίζονται με την ίδια ημερομηνία αναφοράς. 
 
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιμοποιώντας ομοιόμορφες λογιστικές αρχές για όμοιες συναλλαγές και 
άλλα γεγονότα, σε όμοιες συνθήκες. Όποτε απαιτείται, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών τροποποιούνται ώστε να είναι ομοιόμορφες με 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  Όταν ο Όμιλος χάσει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής 
επιμετράται εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την τρέχουσα αξία καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, δηλαδή μπορεί να μεταφερθούν στα αποτελέσματα. 
 
O Όμιλος χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών, που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, με 
τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και 
της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν από την πώληση σε κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.  
 
Η Εταιρεία στις ατομικές της χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης μείον τυχόν 
απομείωση. 
 
β) Συγγενείς επιχειρήσεις: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει 
όταν το ποσοστό συμμετοχής κυμαίνεται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως το οποίο μεταγενέστερα αυξάνεται ή 
μειώνεται με την αναγνώριση του μεριδίου του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά. Ο λογαριασμός 
των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά.  
 
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο 
των απ’ ευθείας μεταβολών των λοιπών συνολικών εισοδημάτων μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Οι 
συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις με αντίστοιχη προσαρμογή στην 
τρέχουσα αξία της επένδυσης. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη 
συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της 
συγγενούς. 
 
Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση όπου, όμως, ο Όμιλος συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή, μόνο 
αναλογία των ποσών που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα.  
 
Κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής σε συγγενείς καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής 
του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  
 
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν 
απομειωθεί. Εφόσον υφίσταται η ένδειξη, ο Όμιλος υπολογίζει το ποσό της απομείωσης ως τη διαφορά ανάμεσα στην ανακτήσιμη αξία των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζει το ποσό στα αποτελέσματα, προσκείμενο στα «Επενδυτικά 
αποτελέσματα». 
 
Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες στο κόστος κτήσης μείον τυχόν απομείωση. 
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3.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου, επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Το νόμισμα παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου είναι το Ευρώ το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών και υπολοίπων σε ξένο νόμισμα 
Η αρχική αναγνώριση μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την εφαρμογή, στο ποσό του ξένου νομίσματος, της τρέχουσας 
συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του λειτουργικού και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.  
 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 
 

- τα σε ξένο νόμισμα, νομισματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
- τα μη νομισματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής, και 
- τα μη νομισματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου στην οποία προκύπτουν και παρουσιάζονται στα «Λοιπά έσοδα/Λοιπά έξοδα».  
 
Καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν έχει νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας. 
 
(γ) Χρήση νομίσματος παρουσίασης διαφορετικού του νομίσματος λειτουργίας 
 
Στον Όμιλο περιλαμβάνονται μια εταιρεία  («ALVE») που έχουν διαφορετικό νόμισμα λειτουργίας (Τούρκικη Λίρα) από το νόμισμα 
παρουσίασης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση των εν λόγω εταιρειών εκφράζονται στο νόμισμα 
παρουσίασης του Ομίλου (Ευρώ) ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες 
αρχές: 
 

- περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε Κατάσταση Οικονομικής Θέσης που παρουσιάζεται (συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρίσιμων κονδυλίων), μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία της σχετικής Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης 

- έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσιμων κονδυλίων), 
μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της εκάστοτε περιόδου (εκτός εάν η μέση ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της 
συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και 
έξοδα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και 

- κάθε προκύπτουσα συναλλαγματική διαφορά καταχωρείται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 
Κατά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης των εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό με αυτά του Ομίλου και 
συγκεκριμένα κατά τις σχετικές απαλείψεις, η διαφορά που προκύπτει κατά τον συμψηφισμό ενδοεταιρικού χρηματικού περιουσιακού 
στοιχείου (ή υποχρέωσης), λόγω νομισματικών διακυμάνσεων, θεωρείται συναλλαγματική διαφορά που συνεχίζει να αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα (στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο) και σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια 
μέχρι τη διάθεση της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.  
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν σε χρηματικό στοιχείο που αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του Ομίλου σε 
εκμετάλλευση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρχικά στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
ανακατατάσσονται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της εν λόγω επένδυσης. 
 
3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους  μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την 
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή 
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια Έως 11 έτη 

                                               Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                    Από   1 – 10 έτη      
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι 
λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
 
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που 
περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  
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3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία υπολογίζεται έως 5 χρόνια. 
 
3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν 
κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται 
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας λόγω 
χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου 
συνιστά ζημιά απομείωσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να 
συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 
 
3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχουν 
χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος 
αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των 
μεταβολών στα αποτελέσματα. 

 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση 
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της εταιρείας περιλαμβάνονται στα 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και 
είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους 
και καταθέσεις προθεσμίας. 
 
Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να 

καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων 
ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 

πάγιων στοιχείων.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα 
Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα και μη, περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, στα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις». 
 
3.7 Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η 
αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 
ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το 
πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
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3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες 
επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
 
3.9 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν 
περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 
με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα 
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που 
οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή 
συμψηφιστούν. 
 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης 
φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα 
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει 
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.10 Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, όταν οι απουσίες 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσία 

 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος 
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το 
ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να 
βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης, τότε αυτές 
προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 
ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 
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Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα 
προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές 
υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής 
υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά 
καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 
 
3.11  Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 
 είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
 το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση 
της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να 
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που 
αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 
 
 3.12  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Το έσοδο που προκύπτει από την εκ μέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή 
μερίσματα, όταν: 
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, 
(β) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
3.13 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και 
οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου 
βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 
 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς όρους, που 
διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική στιγμή. 
 
3.14 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την 
οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.15  Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των τυχόν κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 
 
3.16. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά 
γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ 
ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που 
αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2016, 
αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσhς αποθεμάτων και απαιτήσεων καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά 
με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι σημαντικά 
περιορισμένος. 
 

4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 
1 Ιανουαρίου 2016. Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην 
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παράγραφο 4.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  
υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.   

4.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες 
ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η 
οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η 
εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι 
λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα. 
 

4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος 
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα 
έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 
 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές 
αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή 
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 

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

 
 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 
μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά 
αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: 
ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή 
μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι 
να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς 
τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, 
τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής 
βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε 
διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, 
ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια 
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του 
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. 
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή 
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί 
ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές 
οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
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 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία 
από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία 
των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον 
λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 
οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία 
οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας 
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων 
και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας 
ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση 
με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο 
σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση 
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, 
της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
   ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 
4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό 
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών 
είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών.  
(β) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.  
γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.  
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6.  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
6.1  Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων 
προσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.  
Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και  της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος        

Ποσά σε € 

Κτίρια - 
Εγκαταστά-

σεις 
κτιρίων 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 85.029 681.223 766.252 
Προσθήκες 78.141 291.834 369.975 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 163.170 973.057 1.136.227 
Προσθήκες - 217.803 217.803 
Μειώσεις - (10.799) (10.799) 
Υπόλοιπα 31.12.2017 163.170 1.180.061 1.343.231 
        
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 39.604 275.063 314.667 
Αποσβέσεις 15.262 124.044 139.306 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 54.866 399.107 453.973 
Αποσβέσεις 20.661 155.746 176.407 
Μειώσεις - (11.332) (11.332) 
Υπόλοιπα 31.12.2017 75.527 543.520 619.048 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 108.304 573.950 682.254 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 87.643 636.540 724.183 

 

Εταιρεία        

Ποσά σε € 

Κτίρια - 
Εγκαταστά-

σεις 
κτιρίων 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 85.029 675.540 760.569 
Προσθήκες 78.141 291.066 369.207 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 163.170 966.606 1.129.777 
Προσθήκες - 217.803 217.803 
Μειώσεις - (10.448) (10.448) 
Υπόλοιπα 31.12.2017 163.170 1.173.961 1.337.131 
Β. Αποσβέσεις       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 39.604 272.135 311.739 
Αποσβέσεις 15.262 122.339 137.601 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 54.866 394.474 449.339 
Αποσβέσεις 20.661 155.740 176.401 
Μειώσεις - (11.332) (11.332) 
Υπόλοιπα 31.12.2017 75.527 538.881 614.408 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 108.304 572.133 680.437 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 87.643 635.079 722.722 
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6.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν δικαιώματα και λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος        

Ποσά σε € Δικαιώματα  
Λογ/ισμικά  

Προγ/τα  
Σύνολο  

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 2.262 10.164 12.426 
Προσθήκες  900 264 1.164 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 3.162 10.428 13.590 
Προσθήκες  428 2.414 2.842 
Μειώσεις - -198 -198 
Υπόλοιπα 31.12.2017 3.590 12.645 16.234 
        
Β. Αποσβέσεις       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 768 7.415 8.182 
Αποσβέσεις  256 1.106 1.362 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 1.024 8.521 9.544 
Αποσβέσεις  348 1.014 1.362 
Μειώσεις     0 
Υπόλοιπα 31.12.2017 1.372 9.534 10.906 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 2.138 1.908 4.046 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 2.217 3.110 5.328 

 
 

Εταιρεία        

Ποσά σε € Δικαιώματα  
Λογ/ισμικά  

Προγ/τα  
Σύνολο  

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 2.262 8.759 11.020 
Προσθήκες  900 264 1.164 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 3.162 9.023 12.184 
Προσθήκες  428 2.414 2.842 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2017 3.590 11.437 15.027 
        
Β. Αποσβέσεις       
        
Υπόλοιπα 01.01.2016 768 6.511 7.278 
Αποσβέσεις  256 819 1.075 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2016 1.024 7.330 8.354 
Αποσβέσεις  348 997 1.345 
Μειώσεις - - - 
Υπόλοιπα 31.12.2017 1.372 8.327 9.699 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 2.138 1.693 3.831 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 2.217 3.110 5.328 
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6.3  Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
Η δομή του Ομίλου κατά την 31/12/2017 είχε ως εξής:  
 

Δομή Ομίλου 
  

        

α/α Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Σχέση με 
μητρική 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

1 ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.  Τουρκία 97,96% Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

2 JAM JAR A.E.  Ελλάδα 33,00% Συγγενής Καθαρή θέση 

3 FORTY TWO A.E. Ελλάδα 25,00% Συγγενής Καθαρή θέση 

 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές & Συγγενείς  
Επιχειρήσεις  

Εταιρεία 

      
  31/12/2017 31/12/2016 
      
      
Υπόλοιπα έναρξης  1.191.154 765.398 
Προσθήκες  235.183 425.756 
Σύνολο 1.426.337 1.191.154 

 
Επενδύσεις σε  Συγγενείς  Επιχειρήσεις  Όμιλος  
      
  31/12/2017 31/12/2016 
      
      
Υπόλοιπα έναρξης  27.067 12.067 
Προσθήκες  - 15.000 
Κέρδη/(ζημιές) με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης  

(9.381) (4.548) 

Σύνολο 17.686 22.519 
 

6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Δοσμένες εγγυήσεις  58.615 52.918 55.487 47.106 
Σύνολο 58.615 52.918 55.487 47.106 

 

6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Εμπορικές απαιτήσεις 389.469 343.263 389.730 340.291 
Λοιπές απαιτήσεις 426.972 441.142 367.049 377.116 

Σύνολο 816.441 784.404 756.780 717.407 
 

  Όμιλος  Εταιρεία 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Πελάτες εσωτερικού 235.337 266.239 235.337 266.239 

Πελάτες εξωτερικού 479 5.159 741 2.187 

Επιταγές εισπρακτέες 51.705 38.532 51.705 38.532 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 101.947 33.333 101.947 33.333 

Σύνολο 389.469 343.262 389.730 340.291 
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  Όμιλος  Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          
Ελληνικό Δημόσιο (Παρακρ/νοι 
φόροι) 230.969 347.608 230.969 284.028 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 196.003 93.534 136.080 93.088 

Γενικό σύνολο 426.972 441.142 367.049 377.116 

 
6.6 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία 
  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Έξοδα επόμενων χρήσεων 83.492 91.233 83.282 86.666 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  422 638 422 638 

Σύνολο 83.914 91.871 83.704 87.304 
 

6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Ταμείο 1.023 48 - - 
Καταθέσεις όψεως  1.217.728 1.127.291 1.164.706 1.066.253 
Καταθέσεις προθεσμίας  2.150.000 0 2.150.000 - 

Σύνολο 3.368.750 1.127.339 3.314.706 1.066.253 
 
6.8 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Tο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 
31/12/2017 και 31/12/2016 έχει ως εξής: 
 

       

  
Αριθμός  
Μετοχών 

Ονομαστική  
Αξία 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

        
Υπόλοιπα την 01/01/2015 24.000 2,5 60.000 
Μεταβολή χρήσης 0 0 0 
Υπόλοιπα την 31/12/2015 24.000 2,5 60.000 
Μεταβολή χρήσης 0 0 0 
Υπόλοιπα την 31/12/2016 24.000 2,5 60.000 

 
6.9 Αναβαλλόμενος φόρος 
Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσης αφορά σε: 

  31/12/2017 31/12/2016 
      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 67.420 53.633 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -122 -64 

Συμψηφισμένο υπόλοιπο 67.298 53.569 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Παροχές 

Προσωπικού 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2016 34.610 34.610 
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 5.060 5.060 
(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 13.963 13.963 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  19.023 19.023 
Υπόλοιπο 31/12/2016 53.633 53.633 
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 8.328 8.328 
(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 5.459 5.459 
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Σύνολο μεταβολής στη χρήση  13.787 13.787 
Υπόλοιπο 31/12/2017 67.420 67.420 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές Λοιπά Σύνολο 
υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο 01/01/2016 0 0 

Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων -64 -64 
Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  -64 -64 

Υπόλοιπο 31/12/2016 -64 -64 

Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων -59 -59 
Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  -59 -59 

Υπόλοιπο 31/12/2017 -122 -122 
      
Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό 
31/12/2016   53.569 
Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό 
31/12/2017   67.298 

 
6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αφορούν: 
 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Υποχρεώσεις ισολογισμού για 
Συνταξιοδοτικές παροχές 232.484 184.941 232.484 184.941 

Σύνολο 232.484 184.941 232.484 184.941 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των παροχών προσωπικού αφορά την υποχρέωση που διαμορφώνεται από το πρόγραμμα καθορισμένων 
παροχών του Ομίλου που ισχύει για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το πρόγραμμα αφορούν  
αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου 2112/20, όπως τροποποιήθηκε από το 
νόμο 4093/12. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, δεν προβλέπεται η δημιουργία και η χρηματοδότηση, με την μορφή εισφορών, ειδικού 
ταμείου (αποθεματικού) για την κάλυψη των αποζημιώσεων αποχώρησης των νόμων 2112/20 και 3026/54, όπως τροποποιήθηκαν από το 
νόμο 4093/12, καθώς και άλλων σχετικών παροχών. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τους νόμους 2112/20 και 3026/54, όπως 
τροποποιήθηκαν από το νόμο 4093/12, είναι αποκλειστικά εφάπαξ αποζημιώσεις, οι οποίες δίδονται μόνο στις περιπτώσεις κανονικής 
αποχώρησης, απόλυσης και για όσους υπόκεινται στο νόμο 3026/54, στο θάνατο και στην οικειοθελή αποχώρηση υπό προϋποθέσεις. 
Το παραπάνω πρόγραμμα δημιουργεί έκθεση του Ομίλου σε αναλογιστικούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο λόγω χρήσης παραδοχών 
μακροζωίας και επιτοκίου προεξόφλησης των παραδοχών. 
 

6.11  Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία 
  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Λοιπές υποχρεώσεις  90.019 3.632 - 0 
Λοιπές προβλέψεις - 25.000 - 25.000 

Σύνολο 90.019 28.632 0 25.000 
 

6.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και  της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 Όμιλος  Εταιρεία 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Προμηθευτές εσωτερικού 252.071 31.496 252.071 31.496 
Προμηθευτές εξωτερικού 23.237 26.448 172.706 26.448 
Επιταγές πληρωτέες - 3.910 - 3.910 
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Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 150.990 235.747 150.990 235.747 
Λοιποί φόροι 1.743 2.488 1.743 2.488 
ΦΠΑ 215.510 182.034 215.510 182.034 
Προκαταβολές από πελάτες 4.021 941 4.021 941 

Σύνολο 647.571 483.063 797.040 483.063 
 

6.13 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Τα κονδύλια του Ομίλου και της Εταιρείας  € 883.967 & € 881.412  και  € 232.997 & 230.222  αφορούν τις υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 
των φορολογητέων κερδών του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 31η/12/2017 και 31η/12/2016, αντίστοιχα. 
 
6.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας: 

 Όμιλος  Εταιρεία 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
          

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 225.825 243.807 221.287 238.533 
Πιστωτές διάφοροι 26.121 101.219 19.303 93.177 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  1.610 815 1.610 815 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 686 - - - 

Σύνολο 254.243 345.840 242.200 332.526 
 

6.15 Κόστος παροχής υπηρεσιών 
Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.769.413 3.549.204 3.733.047 3.390.951 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 86.962 957 1.211 957 
Παροχές τρίτων 137.162 56.513 137.162 56.513 
Φόροι τέλη  16.246 14.341 16.246 14.341 
Διάφορα έξοδα  56.022 131.233 56.022 72.702 
Αποσβέσεις  35.525 27.735 35.525 27.735 
Ιδιοπαραγωγή -3.278 0 -3.278 - 

Σύνολο 4.098.051 3.779.982 3.975.934 3.563.199 
 
6.16 Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 
  Όμιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          
Ενοίκια  3.100 1.865 3.100 1.865 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.740 26.915 752 24.388 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  260 4.997 260 4.997 
Σύνολο 7.100 33.777 4.111 31.250 

 
6.17  Έξοδα διοίκησης 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 554.970 328.922 554.970 328.922 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  1.937.459 1.613.139 2.042.562 1.613.139 

Παροχές τρίτων  155.678 141.281 155.678 141.281 

Φόροι τέλη  40.615 35.854 40.615 35.854 
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Διάφορα έξοδα 140.054 228.059 140.054 181.754 

Αποσβέσεις παγίων 88.811 69.768 88.811 69.338 

Σύνολο 2.917.587 2.417.023 3.022.691 2.370.288 
 

6.18  Έξοδα διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης  αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 163.585 104.796 163.585 104.796 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 467.021 299.474 379.195 299.474 
Παροχές τρίτων 18.516 84.769 18.516 84.769 
Φόροι τέλη 24.369 21.513 24.369 21.513 
Διάφορα έξοδα 84.032 199.635 84.032 109.052 
Αποσβέσεις παγίων 53.287 42.443 53.287 41.603 

Σύνολο 810.810 752.629 722.984 661.206 
 
 
6.19 Λοιπά έξοδα     
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 
  Όμιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 8.398 23.049 1.833 21.195 

Έκτακτες ζημίες 431 - 431 - 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 150 823 - 823 

Προβλέψεις  28.718 20.726 28.718 20.726 
Σύνολο 37.696 44.598 30.982 42.744 

 
 
6.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          

Πιστωτικοί τόκοι 10.520 11.070,87 8.969 7.935 

Δουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 2.492 220 2.492 220 

Σύνολο 13.012 11.291 11.461 8.155 
 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 
          

Λοιπές προμήθειες τρίτων  56.079 106.651 55.969 106.651 
Λοιπά έξοδα 2.572 3.115 2.572 2.975 
Σύνολο 58.651 109.766 58.541 109.625 

 

6.21 Φόρος εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

  Όμιλος  Εταιρεία 

Τρέχουσες Φορολογικές 
Υποχρεώσεις 

1/1-
31/12/2017 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2017 

1/1-
31/12/2016 

          
Τρέχων φόρος 881.412 214.824 881.412 214.824 
Αναβαλλόμενη φορολογία -8.270 -5.060 -8.270 -5.060 
Αναστροφή πρόβλεψης  -25.000 - -25.000 - 
Σύνολο 848.142 209.764 848.142 209.764 
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6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν σε εμπορικές συναλλαγές. Οι συναλλαγές δε περιλαμβάνουν ειδικούς όρους ή συνθήκες. Τα 
υπόλοιπα  συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 
 
"ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε" 2017   
Απαιτήσεις    Υποχρεώσεις    

από Θυγατρική  - σε  Θυγατρική  150.000 

από Συνδεδεμένες  - σε Συνδεδεμένες  - 

από Συγγενείς  101.947 σε Συγγενείς  - 

Λοιπές απαιτήσεις  - Λοιπές υποχρεώσεις  213.376 

    
"ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε" 2016   
Απαιτήσεις    Υποχρεώσεις    

από Συνδεδεμένες  410.756 σε Συνδεδεμένες  - 

από Συγγενείς  35.198 σε Συγγενείς  - 

Λοιπές απαιτήσεις  - Λοιπές υποχρεώσεις  13.870 
 

  
1/1-

31/12/2017 
1/1-

31/12/2016 

      
Συναλλαγές & αμοιβές μελών της 
Διοίκησης 

1.469.716 1.198.137 

Λοιπά έξοδα  150.000 162.000 
Έσοδα από ενοίκια & τόκους 4.892 2.085 

 
6.23 Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις. 
 

6.24 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Αναφορικά με τις εταιρείες του Ομίλου, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις, που παρουσιάζονται 
παρακάτω, και ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 
 

Επωνυμία  Ανέλεγκτες Χρήσεις  

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.  2017 

ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.  2014-2017 

JAM JAR A.E.  2015-2017 

FORTY TWO A.E.  2016-2017 

 
Για τις χρήσεις 2011-2016 στην Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.»  έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 22338/1994 και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. 
Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία  «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.»  έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται 
να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.    
 
 

6.25  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Την 18/01/2018 η εταιρεία «FORTY FOUR ΑΕ» απέκτησε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κυριότητας της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»,  μέσω της συμμετοχής σε πλειοδοτικό διαγωνισμό.  
Τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας και της «FORTY FOUR ΑΕ» την 25/05/2018 αποφάσισαν την συγχώνευση με απορρόφηση της 
εταιρείας από την «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Με την από 29η Μαρτίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «JAM JAR A.E.» αποφασίστηκε η έκδοση 
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), ήτοι την έκδοση διακοσίων (200) ομολογιών ονομαστικής 
αξίας χιλίων ευρώ (€1.000) η κάθε μία. Η κάλυψη του εν λόγω ομολογιακού δανείου έγινε από την «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.». 
 
 


