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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Εισαγωγικά  
Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2018 και σας παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ AE» (στο εξής «ο 
Όμιλος» και η «Εταιρεία» αντίστοιχα) για τη χρήση 2018 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην 
περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες που ο Όμιλος και η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει το επόμενο έτος. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για πρώτη χρήση, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς και τα εταιρικά και τα ενοποιημένα 
οικονομικά δεδομένα της "Εταιρείας" και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων. 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου & Εταιρείας 
Με την λήξη της χρήσης ο Όμιλος «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ» παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις του, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Πωλήσεις 12.648.618 0 477.762 0 
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης  4.170.431 -1.595 -435.998 -1.595 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 3.751.485 -2.112 -965.069 -2.112 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 2.766.381 -2.112 -896.923 -2.112 
Τα ποσά δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χρήσεων, εξαιτίας της συγχώνευσης της εταιρίας Σκρουτζ ΑΕ. 
 
Σημαντικά   γεγονότα   που   συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση 
Την 06/02/2018 η εταιρεία «FORTY FOUR ΑΕ» απέκτησε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ. Στόχος 
της συναλλαγής η απόκτηση του ελέγχου του εν λόγω ομίλου.  
Την 21 Δεκεμβρίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1605439,  η με αριθμό 1464556/21-12-2018 
έγκριση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών , που ενέκρινε την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες α) 
«FORTY FOYR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «FORTY FOUR A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 
143321901000 β) «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»  και διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» με αρ. 
ΓΕΜΗ 006956201000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις 69-77 α του Κ.Ν. 2190/1920 
όπως ισχύει, τη με αριθμό 1.577/30-11-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαρκουλάκου του Ιωάννη, με 
Ισολογισμό μετασχηματισμού 28/02/2018, και τις από 30/11/2018 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω 
εταιρειών. Μετά από το γεγονός αυτό, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 006956201000, διαγράφηκε από το Γενικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.), 
και υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις 
και έννομες σχέσεις της - με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων 
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, άυλων αγαθών κλπ.) – από την Εταιρία «FORTY 
FOUR A.E.», ως καθολική διάδοχο. Την ίδια ως άνω ημερομηνία εγκρίθηκε η αλλαγή επωνυμίας της «FORTY FOUR A.E.» σε 
«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 143321901000. 

Σημαντικά γεγονότα που   συνέβησαν από τη λήξη της   χρήσεως  μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της 
παρούσας εκθέσεως 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα, που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση και την πορεία του Ομίλου. 
 

Οργανωτική δομή Ομίλου 
Η μητρική εταιρία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 4μελές διοικητικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα το 
Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 
Ονομ/νυμο       Ιδιότητα 
Δήμος Βασίλειος                  Πρόεδρος    
Χατζηγεωργίου Γεώργιος      Διευθύνων Σύμβουλος 
Αυγουστίδης Γεώργιος      Αντιπρόεδρος 
Κορνάρος Μιλτιάδης            Μέλος 
 
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 05/02/2018 έχει 
πενταετή διάρκεια.  



 
  

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.   

Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

4 

Στόχοι - βασικές αξίες – αρχές διοίκησης  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής του Ομίλου. Οι 
αρμοδιότητες του Δ.Σ. προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα του Ομίλου.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του Ομίλου, 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 του Ομίλου, 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 
Μετά το γεγονός τα συγχώνευσης 20/12/2018 η Εταιρεία ενσωμάτωσε στα πάγιά της εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και 
προδιαγραφών, όπως Η/Υ, λογισμικά προγράμματα κλπ.  
 
Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Δείκτης μικτού κέρδους: μικτά κέρδη / 
κύκλος εργασιών 62% - 71% 

- 

Δείκτης καθαρού κέρδους: κέρδη 
χρήσης μετά από φόρους / κύκλος 
εργασιών 22% - -188% 

- 

Δείκτης γενικής ρευστότητας: σύνολο 
κυκλοφορούντος ενεργητικού / σύνολο 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2,62 3.474,11 2,69 3.474,11 
Δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως: 
σύνολο ενεργητικού / σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 2,97 14,71 -2,42 14,71 

 
Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και 
αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Ο Όμιλος εφαρμόζει πρόγραμμα 
διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας στοχεύει στον περιορισμό της 
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των 
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο 
βαθμό απωλειών λόγο πωλήσεων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Ομίλου (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 του Ομίλου επηρεάζονται από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων, λόγω των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας. 
 
γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές του Ομίλου διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται 
ως χαμηλή. Η μόνη έκθεση του Ομίλου είναι λόγω της επένδυσης της Εταιρίας στην Τουρκία (συμμετοχή που αποκτήθηκε 
μέσω της συγχώνευσης)΄. 
 
(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 του Ομίλου κρίνεται ως καθοριστικής 
σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του στο μέλλον.  
 
ε) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο δραστηριότητας 
Το νομοθετικό πλαίσιο , κανονιστικό, ρυθμιστικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς και είναι αβέβαιο. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο, καθώς και οι μελλοντικές αλλαγές των νόμων, των κανονισμών , της κυβερνητικής πολιτικής, ή της ερμηνείας της 
ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση 
και στη λειτουργεία του Ομίλου.  
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Τάσεις και προοπτικές για το 2019 
Μετά το γεγονός της συγχώνευσης με απορρόφηση που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018, η Διοίκηση εκτιμά ότι το 2019 ο 
Όμιλος θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία και αναμένει αξιόλογα ποσοστά αύξησης των πωλήσεων του. Ο Όμιλος ξεκινά το 
2019 με θετικές προοπτικές και με ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις στηριζόμενος κυρίως στην ωρίμανση των υπαρχόντων 
προϊόντων, στα νέα προϊόντα στην αγορά, και στη μεγέθυνση του δικτύου συνεργατών του.  
 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό € 30.000, λόγω της συγχώνευσης.Το 
συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την ημερομηνία 31/12/2018 ανέρχεται σε € 54.000. 
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας 
Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει υποκαταστήματα. 
 
Ίδιες μετοχές  
Ο Όμιλος δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Τομέας έρευνας και ανάπτυξης  
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Τα έξοδα ανάπτυξης 
αφορούν κυρίως έξοδα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, έλεγχο, και ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων λογισμικών 
προϊόντων. 
 
Περιβαλλοντική ενημέρωση 
Στην πολιτική του Ομίλου εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος. Σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις του Ομίλου για τα θέματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο όμιλος συμμετέχει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και, γενικότερα, υιοθέτησης μιας υπεύθυνης στάσης ζωής. 
 
Προτεινόμενη Διάθεση Κερδών  
Το ΔΣ θα προτείνει στους μετόχους για τη χρήση 2018 να μην γίνει διανομή κερδών.  
 
Εργασιακά ζητήματα 
Στον Όμιλο απασχολήθηκαν 191 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2018. Πριν πραγματοποιηθεί η 
συγχώνευση η εταιρεία δεν απασχολούσε κανένα άτομο. 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. Επίσης, επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση τους. 
 
Θεωρούμε ότι η Διοίκηση του Ομίλου πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης με σύνεση και 
αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε: 
- Να εγκρίνετε τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 και τη πρόταση διανομής. 
- Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σύμφωνα με το νόμο και το 
καταστατικό. 
 

Νέα Ιωνία, 27/02/2019 
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. 
 
 
 
 
Βασίλειος Δήμος 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ» 

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 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018, 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 ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2018, 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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη 
τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των 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. 

 

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 αρχής 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 προβεί 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. 

 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. 
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 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 αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με 
βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που 
μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας 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. 

 Αποκτούμε 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 31/12/2018. 

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

 

Αθήνα, 27/02/2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Γεώργιος Πετρόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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Γ. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε €           

  Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Περιουσιακά στοιχεία           
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά 
Στοιχεία           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.1  777.750  0  777.421  0  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  4.2 7.807.616  0  678.690  0  
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  4.3 0  0  25.000  0  
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  4.4 0  0  12.067  0  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  4.5 518.135  0  517.932  0 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  4.6 264.740  0  264.740  0  
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία 

  9.368.242  0  2.275.850  0  

          
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  4.7 259.045  0  255.125  0  
Λοιπές απαιτήσεις  4.8 289.546  171  230.079  171  
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού  4.9 138.986  0  138.470  0  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  4.10 3.504.026  321.809  3.386.824  321.809  
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία   4.191.602  321.980  4.010.499  321.980  

          
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   13.559.844  321.980  6.286.349  321.980  
          
Ίδια Κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο  4.11 54.000  24.000  54.000  24.000  
Αποθεματικά  4.11 47.928  0  47.928  0  
Αποτελέσματα εις νέον   4.413.178  (2.112) (2.695.684) (2.112) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών 
Μητρικής   4.515.106  21.888  (2.593.756) 21.888  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   58.032  0  0  0  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   4.573.138  21.888  (2.593.756) 21.888  
          
Υποχρεώσεις         
Παροχές προσωπικού εξόδου από την 
υπηρεσία 

 4.12 250.483  0  249.671  0  

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  4.13 7.138.000  300.000  7.138.000  300.000  
Σύνολο Μακροπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 

  7.388.483  300.000  7.387.671  300.000  

          
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  4.14 172.305  0  142.273  0  
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  4.15 752.800  0  751.110  0  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  4.16 673.118  93  599.052  93  
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 

  1.598.223  93  1.492.435  93  

            
Σύνολο Υποχρεώσεων   8.986.706  300.093  8.880.105  300.093  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων   13.559.844  321.980  6.286.349  321.980  

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
 

     ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
        
  Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Πωλήσεις 4.17  12.648.618  0  477.762  0  
Κόστος πωλήσεων  4.18 (4.862.788) (102) (139.483) (102) 
Μικτό Κέρδος   7.785.830  (102) 338.279  (102) 
            
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4.19  26.673  0  207  0  
Έξοδα διοίκησης 4.18  (2.752.133) (1.171) (650.846) (1.171) 
Έξοδα διάθεσης  4.18 (884.634) (322) (123.636) (322) 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως  4.19 (5.305) 0  (1) 0  
Κέρδη / (ζημίες) εκμετάλλευσης   4.170.431  (1.595) (435.998) (1.595) 
            
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 4.20  25.481  1  2.514  1  
Χρηματοοικονομικά Έξοδα  4.20 (432.360) (519) (531.586) (519) 
Επενδυτικά αποτέλεσμα 4.4 (12.067) 0  0  0  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   3.751.485  (2.112) (965.069) (2.112) 
Φόρος εισοδήματος  4.21 (985.104) 0  68.146  0  
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)   2.766.381  (2.112) (896.923) (2.112) 
            
            
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:           
Αναλογιστικές ζημίες αναγνώρισης πρόβλεψης 
αποζημίωσης προσωπικού επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 

 4.12 18.004 0  551    

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή 
των οικονομικών καταστάσεων   (45.755) 0      

Φόρος εισοδήματος  4.5 (10.602)   (138)   
    (38.354) 0  413  0  
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Β)           

            
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α) + (Β)   2.728.027  (2.112) (896.509) (2.112) 

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου αποδιδόμενα 
σε: 

          

 - Ιδιοκτήτες μητρικής   2.767.861  (2.112) (896.923) (2.112) 
 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (1.480) 0   0 0  
            
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου αποδιδόμενα σε:           

 - Ιδιοκτήτες μητρικής   2.726.808  (2.112) (896.509) (2.112) 
 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.219  0   0 0  
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 



 
  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Όμιλος Σημ. Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 
Μη 

ελέγχουσες 
σημμετοχές 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2017  0  0  0  0  0  0  
         

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  24.000    24.000   24.000  
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   24.000  0  0  24.000  0  24.000  
         

 Αποτέλεσμα περιόδου   0  0  (2.112) (2.112) 0  (2.112) 
 Λοιπά συνολικά έσοδα:         

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   0  0  (2.112) (2.112) 0  (2.112) 
Υπόλοιπο την 31/12/2017   24.000  0  (2.112) 21.888  0  21.888          
                
Υπόλοιπο την 1/1/2018   24.000  0  (2.112) 21.888  0  21.888  
                
Συγχώνευση Ν.2190 4.11 30.000  47.928    77.928    77.928  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές από την αρχική απόκτηση θυγατρικών         0  1.764.203  1.764.203  
Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής, λόγω συγχώνευσης       1.684.872  1.684.872  (1.703.781) (18.909) 
          0    0  
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   30.000  47.928  1.684.872  1.762.800  60.422  1.823.222  
                
 Αποτέλεσμα περιόδου    0 0  2.767.861  2.767.861  (1.480) 2.766.381  
                
 Λοιπά συνολικά έσοδα:          

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού    0  0  (45.018) (45.018) (737) (45.755) 

 Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)  4.12 0  0  18.220  18.220  (216) 18.004  
 Αναβαλλόμενοι φόροι επί Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες)   4.5 0  0  (10.645) (10.645) 43  (10.602) 
 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους    0  0  (37.443) (37.443) (910) (38.353) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   0  0  2.730.418 2.730.418  (2.390) 2.728.028  
Υπόλοιπο την 31/12/2018   54.000  47.928  4.413.178  4.515.106  58.033  4.573.138  
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Εταιρεία Σημ. Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2017  0  0  0  0        
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  24.000    24.000  
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   24.000  0  0  24.000        
 Αποτέλεσμα περιόδου   0  0  (2.112) (2.112) 
 Λοιπά συνολικά έσοδα:       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   0  0  (2.112) (2.112) 
Υπόλοιπο την 31/12/2017   24.000  0  (2.112) 21.888        
Υπόλοιπο την 1/1/2018  24.000  0  (2.112) 21.888  
       

Συγχώνευση Ν.2190 4.11 30.000  47.928  (1.797.062) (1.719.134) 
       

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   30.000  47.928  (1.797.062) (1.719.134) 
       

 Αποτέλεσμα περιόδου   0  0  (896.923) (896.923) 
       

 Λοιπά συνολικά έσοδα:       

 Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)  4.12 0  0  551  551  
 Αναβαλλόμενοι φόροι επί Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες)   4.5 0  0  (138) (138) 
 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους   0  0  413  413  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   0  0  (896.509) (896.509) 
Υπόλοιπο την 31/12/2018   54.000  47.928  (2.695.684) (2.593.756) 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων. 

 



 
  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) 
 

Ποσά σε €  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

     

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων   3.751.485  (2.112) (965.069) (2.112) 
Προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων 

4.1, 4.2 255.861  0  3.522  0  

Προβλέψεις  17.187  0  518  0  
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές  38.339  0   0  
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

 (19.348) 0  0  0  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  429.300  519  530.238  519  
Σύνολο προσαρμογών  721.340  519  534.278  519        
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες πρίν τος μεταβολές του 
κεφαλαίου κίνησης 

 4.472.824  (1.593) (430.791) (1.593) 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης      

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  156.651  (171) 19.960  (171) 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν 
τραπεζών) 

 (241.965) 93  (747.152) 93  
  (85.314) (78) (727.192) (78) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 4.387.511  (1.671) (1.157.983) (1.671) 

Καταβληθέντες τόκοι  (429.300) (519) (422.919) (519) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (1.530.264) 0  0  0  
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 2.427.946  (2.190) (1.580.902) (2.190) 
      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

     

Απόκτηση/πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 

 (8.862.985) 0  (8.862.985) 0  

Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 4.1, 4.2 (995.994) 0   0  
Τόκοι που εισπράχθηκαν  19.348  0   0  
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 (9.839.631) 0  (8.862.985) 0  
      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

     

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο   24.000   24.000  
Δάνεια αναληφθέντα  9.763.000  300.000  12.678.000  300.000  
Δάνεια πληρωθέντα  (2.925.000) 0  (2.925.000) 0  
Καθαρές Ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 

 6.838.000  324.000  9.753.000  324.000  
      

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

 (573.685) 321.810  (690.887) 321.809  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 
της χρήσης 

 321.809  0  321.809  0  

Ταμειακά διαθέσιμα από απορρόφηση εταιρειών  3.755.902  0  3.755.902  0  
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 

 3.504.027  321.809  3.386.824  321.809  

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 
 

1.1. Γενικές Πληροφορίες 
Η Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ» (στο εξής «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις 
Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο, για την χρήση 
01/01/2018 – 31/12/2018. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB).  
 
Η Εταιρεία «FORTY FOUR A.E.»  ιδρύθηκε την 02/08/2017 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2066. Στις 
20/12/2018 πραγματοποιήθηκε συγχώνευση με απορρόφηση της «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» από τη «FORTY FOUR A.E.» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρεία «FORTY FOUR A.E.» διατήρησε την εμπορική επωνυμία της 
«ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» και μετά την παραπάνω  ημερομηνία η πρώτη ενσωματώνει τα οικονομικά στοιχεία της δεύτερης στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας 
πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης. Με έδρα την Αθήνα, είναι το κορυφαίο 
digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και 
σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. 
Η διεύθυνση της Εταιρίας είναι στην Αλέκου Παναγούλη 91, στη Νέα Ιωνία, όπου ενοικιάζει κτίριο τριών ορόφων για να 
στεγάσει τις λειτουργίες της. 
 
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 ( συμπεριλαμβανομένων και των 
συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
27/02/2019. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή 
τους. Αναφέρεται ότι οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αυτές τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

1.2. Φύση Δραστηριοτήτων 
Η ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Συγκεκριμένα, βάσει του καταστατικού 
σκοπός της Εταιρείας είναι: 
- H κατασκευή και διαμόρφωση (web sites) στο διαδίκτυο προς εμπορική εκμετάλλευση 
- Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα 
συστηθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού τους τύπου ή και/σκοπού και οι επενδύσεις με κάθε νόμιμο τρόπο σε αγορές εταιρειών, 
ιδιαίτερα δε με αγορές εταιρειών ή χαρτοφυλακίου και η συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών 
- 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 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 την διεύθυνση της 
αγοράς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των πελατών της 
- Η παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την διασύνδεση δικτύων δεδομένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
- Η διεθνής συνεργασία διασυνδεδεμένων δικτύων του διαδικτύου (internet) και άλλων δικτύων υφιστάμενων ή μελλοντικών 
- Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) προς κοινή χρήση με ταυτόχρονη πώληση 
στους πελάτες αυτών καφέ, ροφημάτων, αναψυκτικών και ποτών (internet cafe). 
 

1.3. Δομή του Ομίλου  
Οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, είναι οι 
κάτωθι: 
 
     31/12/2018     

Επωνυμία Θυγατρικής 
% άμεσης 

συμμετοχής 
% έμμεσης 
συμμετοχής 

% 
συνολικής 

συμμετοχής 

Χώρα 
εγκατάστασης 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ALVE INTERNET VE REKLAM 
HIZMETLERI TIC.LTD.STI. 98,39% 0,00% 98,39% ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΛΙΚΗ 

JAM JAR Α.Ε. 33,00% 0,00% 33,00% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 

FORTY TWO Α.Ε. 25,00% 0,00% 25,00% ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ 
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Στην ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνεται και το οικονομικό αποτέλεσμα της Σκρουτζ ΑΕ, από την 
6/2/2018 ημερομηνία κατά την οποία αποκτήθηκε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της, και έως την 20/12/2018 ημερομηνία 
κατά την οποία συγχωνεύτηκε, κατόπιν της εγκριτικής απόφασης του ΓΕΜΗ. Την προηγούμενη χρήση, τα στοιχεία του Ομίλου 
περιλαμβάνουν μόνο τις ατομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας. 
Διευκρινίζεται επίσης, πως η εταιρία FORTY TWO Α.Ε, ενσωματώνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης, καθώς η μητρική έχει πλέον την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο της, 
και συνεπώς ασκεί έλεγχο επί της εν λόγω εταιρίας.  
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2018, που καλύπτουν περίοδο 01 
Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 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.») όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. 
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και είναι σε ισχύ την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που 
αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 
 
Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και 
λειτουργίας του Ομίλου. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε 
αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων κρίσιμων λογιστικών 
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει την κρίση της στη διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων 
λογιστικών πολιτικών. Τα πεδία τα οποία εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας, ή πεδία στα οποία οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 

2.1 Χρήση εκτιμήσεων 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και 
κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι 
εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης του Ομίλου, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά 
να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται 
συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου 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 31.12.2018, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις 
απομείωσης 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. 
 
Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση του Ομίλου πιο δύσκολες, υποκειμενικές 
ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως 
ενδογενώς αβέβαια. Ο Όμιλος αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε 
τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το 
πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. 
 
Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 
Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πελάτες και χρεώστες που η 
Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνει υπόψη διάφορα γεγονότα (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα του 
πελάτη, αμφισβήτηση ύπαρξης της απαίτησης και του ποσού αυτής, ενημερωτικά στοιχεία από τη Νομική υπηρεσία του 
Ομίλου σχετικά με τη δυνατότατη είσπραξης απαιτήσεων κ.λ.π.).  
 
Προβλέψεις για Φόρο εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 
φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους 
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φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών 
ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 
καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  

Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Για τον συνολικό προσδιορισμό της 
πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές 
εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο 
Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα 
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που 
έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην 
περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό 
του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και 
εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές 
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2018 έχει προβεί 
σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της μητρικής εταιρίας 
κατά την 31/12/2018. 

 
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
Ο Όμιλος είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας της. Η 
Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική 
θέση του Ομίλου όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων 
συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το 
αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου  στο μέλλον.  
 
Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων (συντελεστές απόσβεσης) 
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2018 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα 
αναλύονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.  
 
Απομείωση Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν 
ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις 
μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή 
προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Εναλλακτικά επιλέγει άλλη εύλογη 
μέθοδο που κρίνει πως απεικονίζει με αξιόπιστο τρόπο την ανακτήσιμη αξία των ενσώματων παγίων κατά την λήξη της 
εταιρικής χρήσης. 
 
Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει 
την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, 
την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 
 
Εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των ΜΔΤΡ 
Ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς όποτε υπάρχει ένδειξη 
για απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι απομείωσης, 
απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης της κάθε Μονάδας 
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (ΜΔΤΡ). Τα ανακτήσιμα ποσά των ΜΔΤΡ έχουν καθοριστεί για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, με 
βάση τον υπολογισμό της αξίας χρήσης τους, ο οποίος απαιτεί εκτιμήσεις. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης, οι 
εκτιμώμενες ταμειακές ροές προ εξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός συντελεστή προεξόφλησης, ο οποίος 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, καθώς και τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη συγκεκριμένη ΜΔΤΡ. Στον υπολογισμό χρησιμοποιούνται ταμειακές προβλέψεις βασισμένες σε εγκεκριμένα 
από τη Διοίκηση επιχειρηματικά σχέδια. Αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια και οι προβλέψεις ταμειακών ροών συνήθως καλύπτουν 
περίοδο πέντε ετών. Ταμειακές ροές πέραν της περιόδου κατά την οποία οι προβλέψεις είναι διαθέσιμες, προεκτείνονται βάσει 
των εκτιμώμενων ρυθμών ανάπτυξης.  
 
Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Απεριόριστη Ωφέλιμη Ζωή 
Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με απεριόριστη 
διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για 
απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο 
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υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας. 
Συνήθως χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η αποτίμηση βάσει δεικτών ομοειδών συναλλαγών ή 
επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηματιστηριακή τιμή. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
μεθόδων, η Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, 
επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ.  
 
2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και 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 01/01/2018 
ή μεταγενέστερα. 
 
 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. Το νέο Πρότυπο δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς οι απαιτήσεις από 
πελάτες είναι μικρές σε αξία και σε μεγάλο βαθμό προπληρώνονται πριν τη παροχή της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η Εταιρεία 
στην ιστορική πορεία της έχει καταγράψει μηδενικές επισφάλειες, ενώ εισπράττει από τους πελάτες της εντός του χρονικού 
διαστήματος της πιστωτικής πολιτικής που έχει θέσει. 
 
 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. Το νέο 
Πρότυπο δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 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. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 
είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις 
στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες 
συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε 
όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη 
μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις 
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ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). 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 01/01/2018) 
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. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση 
συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία 
δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 

2.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις 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 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. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. Ο Όμιλος θα 
υιοθετήσει το πρότυπο από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του και θα εφαρμόσει το πρότυπο με βάση την 
απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης (simplified method) χωρίς να επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά ποσά. Επίσης, ο Όμιλος θα 
κάνει χρήση της εξαίρεσης για τις βραχυπρόθεσμες και χαμηλής αξίας μισθώσεις. Ο Όμιλος και η Εταιρία, βάσει της 
αξιολόγησης που έχουν πραγματοποιήσει, εκτιμούν ότι, θα αναγνωρίσουν περίπου το ποσό των €975.458 και € 969.958 
αντίστοιχα ως δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων με αντίστοιχη υποχρέωση. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν από τις 
συμβάσεις που έχει υπογράψει ο όμιλος για τις μισθώσεις χώρου γραφείων και αυτοκινήτων έναντι ανταλλάγματος.  
 
 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 ενοποιημένες Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
 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 
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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 ενοποιημένες 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
 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. Δεν αναμένεται 
να έχουν καμία επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 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 ενοποιημένες 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 ενοποιημένες 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 ενοποιημένες Οικονομικές 
του Καταστάσεις. 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 ενοποιημένες Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να 
βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση 
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή 
μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις 
υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον 
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της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Ο 
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιημένες Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί 
ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά 
τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος 
ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα 
πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιημένες 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. Δεν αναμένεται να έχουν 
καμία επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενοποιημένων και 
ατομικών 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 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύον οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 
μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, 
χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος κατά την ημερομηνία αυτή. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

3.2 Ενοποίηση 
3.2.1 Θυγατρικές 
Είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες η Μητρική έχει τη δυνατότητα να ασκεί τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, μέσω άλλων 
θυγατρικών εταιριών. Η Εταιρεία αποκτά και ασκεί έλεγχο κυρίως μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου 
των θυγατρικών επιχειρήσεων. Θυγατρικές θεωρούνται επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία, αποτελώντας το 
σημαντικότερο και μοναδικό μεγάλο μέτοχο, έχει τη δυνατότητα να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου τους. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι εξασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των 
Οικονομικών Καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η Εταιρεία ασκεί τον έλεγχο επί των 
θυγατρικών. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της απόκτησης από την ημερομηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται με βάση τη μέθοδο της απόκτησης. Κατά την ημερομηνία 
της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει την υπεραξία που προκύπτει από τη συναλλαγή της απόκτησης, 
ως το υπερβάλλον ποσό μεταξύ: του αθροίσματος (i) του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε αποτιμώμενο σε 
εύλογες αξίες, (ii) του ποσού των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην αποκτώμενη (αποτιμώμενων είτε στην 
εύλογη αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό των μη ελεγχουσών συμμετοχών επί των καθαρών αναγνωρίσιμων 
στοιχείων του ενεργητικού της αποκτώμενης) και (iii) σε συνένωση επιχειρήσεων που ολοκληρώνεται σε στάδια, της 
εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε η αποκτώσα 
προηγουμένως στην αποκτώμενη, μείον της καθαρής αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των αποκτηθέντων 
αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων, 

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για πιθανή απομείωση και η διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της ανακτήσιμης αξίας 
της αναγνωρίζεται ως ζημιά απομείωσης, επιβαρύνοντας τα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου.  
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Τα κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση των επενδύσεων σε θυγατρικές (π.χ. αμοιβές συμβούλων, νομικών, 
λογιστών, εκτιμητών και άλλες επαγγελματικές και συμβουλευτικές αμοιβές), αναγνωρίζονται ως έξοδα και 
επιβαρύνουν τα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. 

Σε αντίθετη περίπτωση, που η αποκτώσα επιχείρηση προβεί σε μία απόκτηση συμμετοχικού δικαιώματος στην 
οποία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η καθαρή αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων υπερβαίνει τα ανταλλάγματα που μεταβιβάζονται, τότε πρόκειται για μία αγορά 
ευκαιρίας. Αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι επανέλεγχοι, το υπερβάλλον ποσό της παραπάνω διαφοράς 
αναγνωρίζεται ως κέρδος, στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του 
Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. 

Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών εταιρειών έχουν τροποποιηθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η συνέπεια με τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο.  

Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συμπίπτει με αυτή της μητρικής 
εταιρείας. 

 
3.2.2 Υπεραξία 
Υπεραξία προκύπτει κατά την απόκτηση θυγατρικών εταιρειών και υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος 
και της εύλογης αξίας των μη ελεγχουσών συμμετοχών της αποκτώμενης εταιρείας από την καθαρή εύλογη αξία της 
συμμετοχής του Ομίλου στα αποκτώμενα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις της αποκτούμενης εταιρείας. Σε περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής επιχείρησης, η υπεραξία 
παρουσιάζεται ως ένα διακεκριμένο στοιχείο του ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς συγγενούς επιχείρησης 
η υπεραξία ενσωματώνεται στην αξία που παρουσιάζεται η επένδυση του Ομίλου στη συγγενή. Αν το συνολικό 
τίμημα της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, 
η διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Κατά την ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του τιμήματος 
εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, ή σε ομάδες 
μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση αυτή. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας 
της. Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αναγνωριστεί σε μία συνένωση 
επιχειρήσεων, κατανέμεται, από την ημερομηνία απόκτησης, στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών του Ομίλου, 
οι οποίες αναμένεται να επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεμηθεί στις συγκεκριμένες μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών. Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στην οποία έχει επιμερισθεί υπεραξία, αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο 
επίπεδο μέσα στην εταιρεία στο οποίο η υπεραξία παρακολουθείται για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης. 

Ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας διενεργείται σε ετήσια βάση ή πιο συχνά αν γεγονότα ή αλλαγές σε 
περιστάσεις καταδεικνύουν ενδεχόμενη απομείωση. Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται με το ανακτήσιμο 
ποσό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη πώλησης. Τυχόν 
απομείωση αναγνωρίζεται κατευθείαν ως έξοδο και δεν μπορεί να αναστραφεί μεταγενέστερα. 

Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η 
υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία του τμήματος αυτού προκειμένου 
να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται βάσει 
των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που 
παραμένει. 

3.2.3 Μεταβολές Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων σε Θυγατρικές 
Όταν πραγματοποιούνται μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μία θυγατρική, τότε εξετάζεται εάν οι μεταβολές αυτές 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου στη θυγατρική ή όχι. Όταν οι μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, τότε λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή ως συναλλαγές με 
ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη 
ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις σχετικές συμμετοχές τους στη 
θυγατρική. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού με το οποίο οι μη ελέγχουσες συμμετοχές προσαρμόζονται και της 
εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη, αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και κατανέμεται 
στους ιδιοκτήτες της μητρικής.  
 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν οι μεταβολές ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οδηγούν σε απώλεια ελέγχου, τότε η 
μητρική λογιστικοποιεί τις απαραίτητες εγγραφές πώλησης και αναγνωρίζει το αποτέλεσμα από την πώληση (αποαναγνώριση 
των στοιχείων του ενεργητικού, της υπεραξίας και των υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την ημερομηνία απώλειας του 
ελέγχου, αποαναγνώριση της λογιστικής αξίας των μη ελεγχουσών συμμετοχών, προσδιορισμός του αποτελέσματος από την 
πώληση). Με την απώλεια ελέγχου μίας θυγατρικής, τυχόν επένδυση που διακρατείται στην πρώην θυγατρική, αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39. 
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3.2.4 Συγγενείς Επιχειρήσεις 
Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή 
αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι η εξουσία να συμμετάσχει στις 
αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε 
αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν ο Όμιλος κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας. 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης χρησιμοποιείται η 
μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για 
απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.  
Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης αναγνωρίζονται στη 
λογιστική αξία της επένδυσης του ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζημιές οι οποίες 
δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασμό “Κέρδη (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις” στην 
ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συνεπώς επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση 
μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται με 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα που προκύπτουν από τη λογιστική αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της 
συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που 
αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων 
ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της 
συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των 
συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική 
αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για 
λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλειφονται κατά το 
ποσοστό της συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός 
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές πολιτικές των 
συγγενών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που 
υιοθετήθηκαν από τον ‘Ομιλο. 

3.2.5  Συμμετοχές σε θυγατρικές (εταιρικές οικονομικές καταστάσεις) 
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τυχόν 
σωρευμένες ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. 

3.2.6  Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 
Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές είναι το μέρος των ιδίων κεφαλαίων μίας θυγατρικής που δεν αναλογούν, άμεσα ή έμμεσα, στην 
μητρική επιχείρηση. Οι ζημιές που αφορούν στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (μειοψηφία) μίας θυγατρικής, μπορεί να ξεπερνούν τα 
δικαιώματα των μη ελεγχουσών συμμετοχών στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. Τα κέρδη ή οι ζημιές και κάθε συστατικό στοιχείο 
των λοιπών συνολικών εσόδων, λογίζεται τόσο στους ιδιοκτήτες της μητρικής όσο και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ακόμα και 
αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι μη ελέγχουσες συμμετοχές θα παρουσιάζουν έλλειμμα. Κατά την 31/12/2018 υφίστανται για 
τον Όμιλο μη ελέγχουσες συμμετοχές, καθώς οι ενοποιούμενες θυγατρικές δεν ενοποιούνται με ποσοστό 100%. 
 
3.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους μείον, 
κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον τυχόν απαξιώσεις παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις 
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 
αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη 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 ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη 
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
                                                         Κτίρια                                                Έως 10 έτη 
                                                         Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός              Από 1-10 έτη      
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 
ανακτήσιμη αξία τους , η διαφορά (απομείωση)  καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα περιόδου που 
αφορούν. 
 
3.4 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  
Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποτιμάται αρχικά στο κόστος κτήσης του. Το κόστος ενός άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού το οποίο αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αποτελεί η εύλογη αξία του στοιχείου αυτού κατά την 
ημερομηνία της απόκτησής του. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν συσσωρεμένη ζημιά απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των άυλων στοιχείων.  



 
  

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.   

Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

22

 
 (α) Λογισμικό 
Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η δαπάνη. Αντιθέτως, πέραν των 
αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την 
απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να 
μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
των στοιχείων αυτών, η οποία υπολογίζεται έως 5 χρόνια. 
 
(β) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων/ Λογισμικού 
Λόγω ανάπτυξης εσωτερικών προγραμμάτων, τα έξοδα που προκύπτουν (και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τις δοκιμές νέων ή 
βελτιωμένων λογισμικών προγραμμάτων) αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία εφόσον είναι πιθανό να προσφέρουν στην εταιρεία 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Το κόστος έρευνας αναγνωρίζεται ως έξοδο στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών 
Εσόδων κατά την πραγματοποίησή του. Κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ανάπτυξη λογισμικού 
πραγματοποιούνται έξοδα ανάπτυξης. Τα κόστη ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία μόνο όταν 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού». Στην εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών οφελών 
ο Όμιλος συνυπολογίζει την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το άυλο στοιχείο του ενεργητικού προκειμένου αυτό να διατεθεί 
προς χρήση, την ύπαρξη αγοράς για το προϊόν που παράγει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού ή, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
εσωτερικά, τη χρησιμότητα του άυλου στοιχείου του ενεργητικού καθώς και τη δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων 
που θα αποδοθούν στο άυλο στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε 
προηγούμενες ετήσιες περιόδους είχαν καταχωρηθεί ως έξοδα, δεν αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού σε 
μεταγενέστερη περίοδο, ακόμα και αν προκύψει ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη λογισμικού θα εισφέρει μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη.  
 
3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 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 
Ο Όμιλος εφάρμοσε το καινούργιο Πρότυπο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» από την 1η Ιανουαρίου 2018 χωρίς 
αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπάρχει επίδραση από την ισχύ του προτύπου.  
 
Αρχική αναγνώριση 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού 
μέσου. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν 
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το 
χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική 
υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση 
που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
 Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με 
βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται 
αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα 
αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 
β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 
γ. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία αναγνωρίζονται 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά 
έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
i. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η 
διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η 
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και 



 
  

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.   

Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

23

ii. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε 
αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). 
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, 
οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και 
αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή 
με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ο στόχος των 
απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας 
ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, 
ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες 
που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές 
μελλοντικές εκτιμήσεις. Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική 
αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1), 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική 
αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία 
αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την 
περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. Οι 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών 
που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού 
επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του 
Προτύπου για τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις και τις εμπορικές απαιτήσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε 
οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά 
μέσα με βάση την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους 
οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.  
Δεν υπάρχει επίδραση από την εφαρμογή του Προτύπου την 1/1/2018, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μικρές σε αξία 
και σε μεγάλο βαθμό προπληρώνονται πριν τη παροχή της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η Εταιρεία στην ιστορική πορεία της 
έχει καταγράψει μηδενικές επισφάλειες, ενώ εισπράττει από τους πελάτες της εντός του χρονικού διαστήματος της πιστωτικής 
πολιτικής που έχει θέσει. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Καθώς οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό όμοιες σε σύγκριση με 
το ΔΛΠ 39, οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάστηκαν από 
την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 
■ Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
■ Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 
■ Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: 

(α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό 
αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο 
εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα 
καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 
 
3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
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 με 
ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
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στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
 
3.8  Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού 
κεφαλαίου. Τα άμεσα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά 
των Ιδίων Κεφαλαίων, καθαρά από φόρους. 
 
3.9  Τακτικό Αποθεματικό 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το 5% των καθαρών ετησίων μετά φόρων 
κερδών τους για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ισούται ή φθάσει 
τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό ζημιών. 
 
3.10  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 του Ομίλου και 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. 
Ο όμιλος 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. 
 
3.11  Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές: 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, ο 
Όμιλος αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού του (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η 
προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις 
συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές, που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απασχόλησης ως 
αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους.  

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο, που αφορά. Τα 
προγράμματα συνταξιοδότησης, που υιοθετούνται από τον Όμιλο χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε 
ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών του Ομίλου αφορά στη νομική δέσμευση, που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ 
αποζημίωσης συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν. 2112/1920 και το Ν.4093/2012. Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε 
αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα 
προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση, που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί 
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την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του 
προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές, που προκύπτουν από 
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
υποχρέωσης (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2018 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την 
τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή 
είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους 
εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο 
μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κόστος προσωπικού στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, 
το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

 
3.12  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. 
 
3.13  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: 

 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 ποσό 
της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μεταγενέστερα, εγγράφεται σε 
μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Η 
αναγνώριση του εσόδου πραγματοποιείται με βάση την παροχή της υπηρεσίας (αρχή δεδουλευμένου εσόδου) και ως 
εκ τούτου, δεν υφίσταται επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15. 

 Έσοδα από τόκους : Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 
το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη 
διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην 
καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 
15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους δεν έχει επίδραση στη λογιστική πολιτική της Εταιρείας. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 
δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της περιόδου 
σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Ο Όμιλος εφάρμοσε το καινούργιο Πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» από την 1η Ιανουαρίου 2018 χωρίς 
αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπήρξε επίδραση στο τρόπο αναγνώρισης των εσόδων της. Για 
την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο Πρότυπο καθιερώνει ένα 
μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια:  
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.  
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.  
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.  
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.  
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.  
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρία αναμένει να έχει δικαίωμα, ως 
αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται 
για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Εάν το αντάλλαγμα είναι μεταβλητό, 
τότε η Εταιρία εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται για τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή 
υπηρεσιών με τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας ή με τη μέθοδο του πιο πιθανού ποσού. Η τιμή της συναλλαγής, συνήθως, 
κατανέμεται στις επιμέρους δεσμεύσεις εκτέλεσης με βάση τις σχετικές αυτοτελείς τιμές πώλησης κάθε υποσχόμενου στη 
σύμβαση, διακριτού αγαθού ή υπηρεσίας. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, 
είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε 
με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη). Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε 
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δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι 
ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των 
αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το 
έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα 
άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. 
Αντίστοιχα, η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις 
εκτέλεσης, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
 
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. 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
4.1  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.  
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 Ποσά σε € Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  0  0  
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  
Προσθήκες 81.017  240.048  321.065  
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 163.170  1.149.693  1.312.863  
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  (10.757) (10.757) 
Αποσβέσεις περιόδου (25.259) (229.159) (254.418) 
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0  8.598  8.598  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις από απόκτηση θυγατρικών (77.249) (522.353) (599.601) 
Λογιστική Αξία την 31/12/2018 244.187  1.378.984  1.623.172  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (102.508) (742.913) (845.421) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2018 141.679  636.071  777.750  
 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  Ποσά σε € 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  0  0  
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  
Προσθήκες από συγχώνευση 244.187  1.378.278  1.622.465  
Αποσβέσεις περιόδου 0  (3.522) (3.522) 
Προσθήκες από συγχώνευση (102.508) (739.015) (841.523) 
Λογιστική Αξία την 31/12/2018 244.187  1.378.278  1.622.465  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (102.508) (742.536) (845.044) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2018 141.679  635.742  777.421  

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού 
του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων στοιχείων του ενεργητικού. 

Επί των ενσώματων παγίων πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η 
αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Εάν η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων υπερβαίνει 
την ανακτήσιμη αξία τους, το επιπλέον ποσό αφορά σε ζημιά απομείωσης, η οποία αναγνωρίζεται απευθείας σε επιβάρυνση 
των αποτελεσμάτων. Εντός της τρέχουσας χρήσης δεν προέκυψαν σχετικές ενδείξεις. 

4.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Την 6/2/2018 η Εταιρία «FORTY FOUR ΑΕ» απέκτησε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ. Στόχος 
της συναλλαγής η απόκτηση του ελέγχου του εν λόγω ομίλου ο οποίος περιελάμβανε επίσης τις συμμετοχές στις εξής 
εταιρείες: ALVE INTERNET VE REKLAM HIZMETLERI TIC.LTD.STI., JAM JAR Α.Ε. και FORTY TWO Α.Ε. Το τίμημα για την 
εξαγορά του 50% των μετοχών εκδόσεως της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ  ανήλθε σε ποσό € 8,87 εκατ. 

Η εξαγορά του Ομίλου ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ εμπίπτει στις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», επομένως η Διοίκηση της 
εταιρίας προέβει στην διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
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ενδεχόμενων υποχρεώσεων, προκειμένου να συντελεστεί ο επιμερισμός του τιμήματος εξαγοράς (Purchase Price Allocation) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 3, εφόσον το τίμημα 
το οποίο προσδιορίστηκε για την απόκτηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ υπερέβαινε την εύλογη 
τους αξία, η διαφορά αναγνωρίστηκε ως υπεραξία (goodwill). Τα Περιουσιακά στοιχεία αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές του Ομίλου ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ (οι μη ελέγχουσες συμμετοχές) έχουν υπολογιστεί στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των 
εισφερόμενων θυγατρικών την 6/2/2018. 

Η απόκτηση της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ, καταχωρήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή της μεθόδου της εξαγοράς. Η 
κατανομή του κόστους αγοράς στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ, καθώς και η υπεραξία που προέκυψε κατά 
την ημερομηνία της εξαγοράς έχει ως εξής: 

Ποσά σε € Όμιλος 
    
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 856.718 
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.360.431 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6.217.149 
    
 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 232.484 
 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.514.105 
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.746.589 
    
Περιουσιακά στοιχεία αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου Σκρουτζ 2.358 
    
Καθαρή Αξία περιουσιακών στοιχείων αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (50%) 1.734.101 
    
Οριστικό Τίμημα εξαγοράς 8.862.985 
Υπεραξία 7.128.884 

 
H διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, η οποία δεν δύναται να είναι 
μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία της απόκτησης (6/2/18), ολοκληρώθηκε στις 31/12/2018. Το ποσό της 
Υπεραξίας κατανεμήθηκε στα παρακάτω αναγνωρίσιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως προέκυψαν από την διαδικασία 
κατανομής του κόστους αγοράς του Ομίλου Σκρουτζ, ως εξής: 
Αναγνωρισθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
(ποσά σε εκατ €) Ωφέλιμη ζωή Ποσό 
Brand / Internet Domain Name Αόριστη 5,1 
Customer Relationships 12 έτη 1,3 
Software 5 έτη 0,7 
Σύνολο  7,1 
Τα παραπάνω ποσά βασίζονται σε έκθεση αποτίμησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων που συντάχθηκε από ανεξάρτητη 
συμβουλευτική εταιρία.  

Βάσει του ΔΠΧΑ 3, θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα της δραστηριότητα της Σκρουτζ ΑΕ που ενοποιήθηκε στις 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Σκρουτζ (πρώην Forty Four AE) τη περίοδο 6/2/2018-20/12/2018. Τα εν λόγω Κέρδη 
προ φόρων ανήλθαν σε €3.458 χιλ, ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε € 2.405 χιλ. 
 
Σημειώνεται πως αν είχε ενοποιηθεί το αποτέλεσμα του Ομίλου Σκρουτζ ΑΕ 1/1/2018 - 5/2/2018 στη Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων του Ομίλου Σκρουτζ (πρώην Forty Four AE) για τη χρήση 2018, τότε αυτά θα ήταν μεγαλύτερα κατά τα εξής 
ποσά:  
 
Ποσά σε € Πρώην όμιλος Σκρουτζ ΑΕ 1/1/2018 - 5/2/2018 
Πωλήσεις 1.125.292 
Μικτό Κέρδος 787.975 
Κέρδη / (ζημίες) εκμετάλλευσης 623.477 
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 626.547 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 440.936 
 
 
Επιπλέον, κάτωθι παρατίθενται τα pro-forma αποτελέσματα του Ομίλου Σκρουτζ (πρώην Forty Four AE) για τη χρήση 2018, αν 
ο πρώην Όμιλος της Σκρουτζ είχε ενοποιηθεί από 1/1/2018: 

 Ποσά σε € Όμιλος Σκρουτζ ΑΕ 1/1/2018 -31/12/2018 
- 

Πωλήσεις 13.773.910 
Μικτό Κέρδος 8.573.805 
Κέρδη / (ζημίες) εκμετάλλευσης 4.793.908 
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 4.378.032 
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Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 3.207.317 
 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής για τον Όμιλο: 

 Ποσά σε € 
Internet 
Domain 
Name 

Σχέσεις 
Πελατών 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σήματα Σύνολα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  0  0  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  0  0  0  0  
Καθαρή Λογιστική Αξία την 
1/1/2018 0  0  0  0  0  

Προσθήκες 0  0  673.128  1.800  674.928  
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0  0  11.526  3.590  15.116  
Επίδραση από οριστικοποίηση 
καταμερισμού κόστους αγοράς 
θυγατρικών (Purchase Price Allocation) 

5.181.939  1.250.430  696.515  0  7.128.884  

Αποσβέσεις περιόδου 0  0  (1.108) (334) (1.442) 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις από 
απόκτηση θυγατρικών 

0  0  (8.468) (1.402) (9.870) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2018 5.181.939  1.250.430  1.381.169  5.390  7.818.928  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  0  (9.576) (1.736) (11.312) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 
31/12/2018 5.181.939  1.250.430  1.371.592  3.654  7.807.616  

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής για την Εταιρία: 

 Ποσά σε € Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σήματα Σύνολα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  0  0  
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2018 0  0  0  
Προσθήκες από συγχώνευση 684.565  5.390  689.955  
Προσθήκες από συγχώνευση (9.529) (1.736) (11.265) 
Λογιστική Αξία την 31/12/2018 684.565  5.390  689.955  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (9.529) (1.736) (11.265) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2018 675.036  3.654  678.690  
 

4.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις: 

 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 

Υπόλοιπο ανοίγματος  0  0  
Προσθήκες από συγχώνευση 25.000  0  
Υπόλοιπο κλεισίματος 25.000  0  
Το ποσό αναφέρεται στη λογιστική αξία της επένδυσης της εταιρίας στην ALVE INTERNET VE REKLAM HIZMETLERI 
TIC.LTD.STI., με έδρα στην Τουρκία, και στην FORTY TWO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, με έδρα στην 
Ελλάδα. Επί, της αξίας της ALVE, αναφέρεται πως έχει ήδη λογιστεί σωρευμένη απομείωση αξίας € 1.389.270. 

4.4 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  
Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Υπόλοιπο ανοίγματος  0  0  0  0  
Προσθήκες από συγχώνευση 12.067 0  12.067 0  
Κέρδος/(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (12.067) 0  0  0  

Υπόλοιπο κλεισίματος 0  0  12.067  0  
Το ποσό αναφέρεται στη λογιστική αξία της επένδυσης της εταιρίας στην JAM JAR Α.Ε., με έδρα στην Ελλάδα. 

4.5  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των 
φορολογικών βάσεων των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων και υπολογίζονται με την χρησιμοποίηση των 
φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στις χρήσεις, κατά τις οποίες αναμένεται να αναστραφούν οι 
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προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες διαφορές. 
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16/7/2015 και το Ν. 4336/2015 που δημοσιεύτηκε τη 14/8/2015, ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 29% (31.12.2017: 29%). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4579/2018, μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά 
έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του 
φορολογικού έτους 2018 θα εφαρμοστεί ο ήδη ισχύων φορολογικός συντελεστής (29%), ενώ για τα εισοδήματα του 
φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήματα του 
φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 σε είκοσι έξι τοις 
εκατό (26%) και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%). 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής για τη τρέχουσα χρήση: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
την 

1/1/2018 

Προσθήκη 
από 

απόκτηση 
θυγατρικών 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα  

(Χρέωση)/  
Πίστωση 

στην 
καθαρή 

θέση 

Υπόλοιπο 
την 

31/12/2018 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις 

 -    388.995     388.995  

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού  -    (705)    (705) 

Ζημιές χρήσης  -    67.224     67.224  
Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

 -   66.456   6.767   (10.602)  62.621  

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων 
Φορολογικών Απαιτήσεων και 
Υποχρεώσεων 

 -   66.456   462.281   (10.602)  518.135  

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής για τη τρέχουσα χρήση: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
την 

1/1/2018 

Προσθήκη 
από 

συγχώνευση 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα  

(Χρέωση)
/ Πίστωση 

στην 
καθαρή 

θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2018 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  -   388.995   -     388.995  
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 

 -   (1.360)  655     (705) 

Ζημιές χρήσης  -    67.224     67.224  
Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

 -   62.288   267   (138)  62.418  

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων 
Φορολογικών Απαιτήσεων και 
Υποχρεώσεων 

 -   449.924   68.146   (138)  517.932  

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη προηγούμενη χρήση ήταν 
μηδενικές. 
 

4.6 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Δοσμένες Εγγυήσεις 65.740 0 65.740  0  
Έντοκα Δάνεια σε τρίτους 199.000 0 199.000  0  
Σύνολο 264.740 0 264.740  0  
Οι εν λόγω απαιτήσεις θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης.  

Το έντοκο δάνειο σε τρίτους αναφέρεται σε έντοκο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που έχει χορηγήσει η συγχωνευμένη 
εταιρία Σκρουτζ ΑΕ στη συνδεδεμένη Jamjar AE, συνολικής αξίας € 199.000, διάρκειας 4 έτη και επιτόκιο 2% σε ετήσια βάση. 

4.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 215.511  0  211.592  0  
Επιταγές Εισπρακτέες 43.533  0  43.533  0  
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Σύνολο  259.045  0  255.125  0  
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει 
την εύλογη αξία τους. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε καθυστέρηση (τα ανωτέρω ποσά δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα δηλαδή).  

4.8 Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Απαιτήσεις από Δημόσιο 45.724  171  245  171  
Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 156  0  156  0  
Προκαταβολές σε προμηθευτές 54.247  0  54.247  0  
Δάνειο σε τρίτους 86.133  0  86.133  0  
Χρεώστες διάφοροι 8.655  0  6.426  0  
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 94.631  0  82.872  0  
Σύνολο  289.546  171  230.079  171  
 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε καθυστέρηση (τα ανωτέρω ποσά δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα δηλαδή).  
 
4.9 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 
Τα λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 138.986  0  138.470  0  
Σύνολα 138.986  0  138.470  0  
 
4.10  Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Διαθέσιμα στο ταμείο 3.843  0  0  0  
Διαθέσιμα στις τράπεζες σε € 1.075.397  321.809  974.952  321.809  
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 2.400.000  0  2.400.000  0  
Διαθέσιμα στις τράπεζες σε ΞΝ 24.785  0  11.872  0  
Σύνολo  3.504.026  321.809  3.386.824  321.809  
Τα ταμειακά διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία 
επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων την 31/12/2018 είναι 1%. 
 

4.11  Μετοχικό Κεφάλαιο και Τακτικό Αποθεματικό 
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, και έχουν εξοφληθεί πλήρως. Η Εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναφοράς για τον Όμιλο και 
την Εταιρία: 

  Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αξία κοινών 
μετοχών 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2017 0  0  0  
Έκδοση Νέων Μετοχών, λόγω σύστασης    

-Κοινές 24.000  1  24.000  
Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2017 24.000  1  24.000      
Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2018 24.000  1  24.000  
Έκδοση Νέων Μετοχών, λόγω συγχώνευσης    

-Κοινές 30.000  1  30.000  
Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2018 54.000  1  54.000  
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης με την εξαγορασθείσα εντός της χρήσης 
Σκρουτζ ΑΕ, κατά το ποσό των €30.000,00, με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, οι οποίες 
και θα αποδοθούν στους νυν μετόχους της Σκρουτζ ΑΕ κατά την ίδια αναλογία του ποσοστού της συμμετοχής που είχαν στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Σκρουτζ ΑΕ.  

Το τακτικό αποθεματικό αυξήθηκε για τον Όμιλο και την Εταιρία κατά € 47.928, λόγω της συγχώνευσης. Πρόκειται για 
αποθεματικό που είχε σχηματίσει η Σκρουτζ ΑΕ από καθαρά ετησία μετά φόρων κέρδη προηγούμενων ετών. 

4.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 
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συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα µε τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι, που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 
δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο 
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. 
Ο Όμιλος ανέθεσε σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους μελετητές-αναλογιστές, να πραγματοποιήσουν εκτίμηση για τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την υποχρέωση του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής:   
 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω         

εξόδου από την υπηρεσία  250.483 0 249.671   
Σύνολο 250.483 0 249.671 0 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 31.440 - 943 - 
Kαθαρός τόκος  πάνω στην 
υποχρέωση παροχών 4.198 - 126 - 

Συνολικά έξοδα 
αναγνωρισμένα στην 
Κατάσταση  Αποτελεσμάτων 

35.638 0 1.069 0 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος είναι: 

 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην 
υποχρέωση λόγω 
χρηματοοικονομικών παραδοχών 

7.702 - 231 - 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην 
υποχρέωση  λόγω εμπειρίας -25.706   -782   

Συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
αναγνωρισμένα στα λοιπά 
συνολικά έσοδα 

-18.004 0 -551 0 

 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχουν ως εξής: 

 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών την 1η Ιανουαρίου 0 -   - 

Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών λόγω συγχώνευσης και 
αποκτησης θυγατρικών 

232.849   249.153   

Τρέχον κόστος απασχόλησης 31.440 - 943 - 
Έξοδο τόκων 4.198 - 126 - 
Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες στην 
υποχρέωση 

-18.004   -551   

Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών την 31η Δεκεμβρίου 

250.483 0 249.671 0 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής: 

  31/12/2018 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,70% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 
Πληθωρισμός 2,00% 
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Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές την 31/12/2018 είναι: 

 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Αναλογιστική 
Υποχρέωση 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αναλογιστική 
Υποχρέωση 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 214.363 -14% 213.689 -14% 
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 293.006 17% 292.027 17% 
Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 292.647 17% 291.669 17% 
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 214.297 -14% 213.623 -14% 
 
Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε αλλάζοντας μια παράμετρο κάθε φορά χωρίς να αλλάζουν οι υπόλοιπες. Η 
πραγματική μεταβολή ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται, καθώς είναι απίθανο να προκύψει μια 
μεταβολή σε μια αναλογιστική παραδοχή χωρίς ταυτόχρονη επίδραση σε κάποια άλλη, αφού κάποιες από τις αναλογιστικές 
παραδοχές σχετίζονται μεταξύ τους. 
 
4.13  Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις    
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Ομολογιακά δάνεια 337.000 300.000 337.000 300.000 
Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια 6.801.000 0 6.801.000 0 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 7.138.000 300.000 7.138.000 300.000 
 
Οι όροι του συνόλου των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας είναι περιληπτικά οι εξής: 

 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους € 420.000,00, διάρκειας 12 μηνών, διαιρούμενο σε 21 κοινές, έγχαρτες, ανώνυμες 
Ομολογίες και τιμή διαθέσεως € 20.000,00 η μία.  Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 
27/12/2017. Ορίστηκε συμβατικό επιτόκιο 2% και ημερομηνία αποπληρωμής ΚΟΔ 27/08/2018. Το δάνειο 
αποπληρώθηκε εντός της τρέχουσας χρήσης. 

  Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους € 2.500.000,00 διαιρούμενο σε 2.500 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας η 
κάθε μία € 1.000,00, σύμφωνα με την από 16/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ορίστηκε σταθερό 
επιτόκιο ύψους 5%. Το εν λόγω δάνειο απαλείφθηκε λόγω της συγχώνευσης και δεν υφίσταται πλέον ως υποχρέωση. 

 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους σε € 7.200.000,00. Ορίζεται συμβατικό επιτόκιο για τις σειρές Α/Β/Δ/Ε ύψους 
5% και συμβατικό επιτόκιο για τη σειρά Γ/ΣΤ ύψους 8%. Στη Σύμβαση του Δανείου αναφέρεται πως πρέπει να τηρείτε 
συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός δείκτης σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο (31 Δεκεμβρίου, 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου & 
30 Σεπτεμβρίου). 

 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους € 337.000,00 διαιρούμενο σε 337 έγχαρτες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική 
αξία € 1.000,00 η μία. Η διάρκεια ομολογιακού δανείου είναι έως 31/12/2018. Το σταθερό επιτόκιο ανέρχεται σε 5% σε 
ετήσια βάση. Έχει αποφασιστεί η τροποποίηση της διάρκειας του ΚΟΔ για την ημερομηνία αποπληρωμής, η οποία 
ορίστηκε τελικά για το 2020. Δεν έχει γίνει ακόμη η Γενική Συνέλευση της έγκρισης, αλλά έχει γίνει η Συμφωνία των 
μερών, δηλ εκδότριας και Ομολογιούχων. 

Για τα ανωτέρω δάνεια υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις που αναφέρονται στη παράγραφο «Υφιστάμενα εμπράγματα 
βάρη». 
 

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων του Ομίλου και της Εταιρίας (σε έτη) είναι οι εξής: 

Ποσά σε €  

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2018 Ομολογιακά δάνεια Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια 
Έως 1 έτους 0 0 
Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 337.000 0 
Άνω των 5 ετών 0 6.801.000 
 Σύνολα 337.000 6.801.000 
      
Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2017 Ομολογιακά δάνεια Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια 
Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 300.000 0 
 Σύνολα 300.000 0 
 
Το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρίας για την ετήσια περίοδο που έληξε την 31/12/2018 ανήλθε σε  4,92% 
(2017: 2%). 

4.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Προμηθευτές εσωτερικού 151.391  0  127.497  0  
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Προμηθευτές εξωτερικού 14.775  0  14.775  0  
Προκαταβολές πελατών 6.139  0  0  0  
Σύνολο 172.305  0  142.273  0  
 

4.15  Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Το κονδύλι € 752.800 και € 751.110 αφορά την υποχρέωση φόρου εισοδήματος των φορολογητέων κερδών του Ομίλου και 
της Εταιρίας αντίστοιχα κατά την 31/12/2018. 
 
4.16  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 Ποσά σε € ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 1.150  0  1.150  0  
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 293.624  0  292.643  0  
Πιστωτές διάφοροι 24.389  0  21.483  0  
Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος) 177.650  93  177.285  93  
Υποχρεώσεις από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 108.785  0  106.491  0  
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 67.519  0  0  0  
Σύνολο 673.118  93  599.052  93  
 
4.17  Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν ως  εξής: 
 Ποσά σε € ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Πωλήσεις υπηρεσιών 12.526.364 0 477.762 0 
Εισπραττόμενα έξοδα 122.253 0 0 0 
Σύνολο 12.648.617 0 477.762 0 
 
4.18  Ανάλυση λειτουργικών εξόδων 
Τα έξοδα του Ομίλου αναλύονται ως εξής για τη τρέχουσα χρήση: 
  
  1/1-31/12/2018 

Ποσά σε € Κόστος 
Πωλήσεων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.281.484  700.872  249.237  5.231.594  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 16.945  1.440.825  282.411  1.740.181  
Παροχές τρίτων 162.808  31.841  89.167  283.816  
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 135.590  134.930  661  271.180  
Έξοδα για ασφάλιστρα 588  1.469  881  2.938  
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 3.360  8.401  5.041  16.802  
Φόροι και τέλη 19.809  49.412  29.682  98.904  
Διάφορα έξοδα 101.390  79.945  65.320  246.655  
Έξοδα ταξιδίων 14.725  36.812  22.087  73.624  
Έξοδα προβολής 25.781  64.454  43.397  133.632  
Αποσβέσεις 51.172  127.931  76.758  255.861  
Συνταξιοδοτικές παροχές 27.772  2.758  898  31.428  
Προμήθειες 20.826  71.621  18.492  110.939  
Συνδρομές 538  864  601  2.002  
Σύνολα  4.862.789  2.752.134  884.633  8.499.556  
 

Τα έξοδα του Ομίλου αναλύονται ως εξής για τη προηγούμενη χρήση: 
  
  1/1-31/12/2017 

Ποσά σε € Κόστος Πωλήσεων  
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1  919  171  1.090  
Διάφορα έξοδα 26  65  39  130  
Συνδρομές 75  188  113  375  
Σύνολα  102  1.171  322  1.595  
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Τα έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής για τη τρέχουσα χρήση: 
  
 1/1-31/12/2018 

Ποσά σε € Κόστος 
Πωλήσεων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 132.195  15.919  4.859  152.973  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 370  623.656  115.780  739.805  
Παροχές τρίτων 214  535  321  1.069  
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 4.425  4.425  0  8.850  
Φόροι και τέλη 437  1.092  655  2.185  
Διάφορα έξοδα 175  436  262  873  
Αποσβέσεις 704  1.761  1.056  3.522  
Συνταξιοδοτικές παροχές 836  81  26  943  
Προμήθειες 2  2.627  488  3.116  
Συνδρομές 126  315  189  630  
Σύνολα  139.483  650.846  123.636  913.965  
 
Τα έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής για τη προηγούμενη χρήση: 
  

Ποσά σε € Κόστος 
Πωλήσεων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1  919  171  1.090  
Διάφορα έξοδα 26  65  39  130  
Συνδρομές 75  188  113  375  
Σύνολα  102  1.171  322  1.595  
 

4.19  Λοιπά έξοδα και έσοδα εκμετάλλευσης 
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Λοιποί φόροι τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις 102  0  0  0  
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 1.980  0  0  0  
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.456  0  0  0  
Συναλλαγματικές διαφορές 1.766  0  1  0  
Λοιπά έξοδα σύνολο 5.304  0  1  0  
 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Κέρδη από πώληση / επανεκτίμηση παγίων (112) 0  0  0  
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  (3.600) 0  0  0  
Συναλλαγματικές διαφορές  (13.418) 0  (206) 0  
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (62) 0  0  0  
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (9.480) 0  (1) 0  
Λοιπά έσοδα σύνολο (26.672) 0  (207) 0  
 

4.20  Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 Ποσά σε € ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Τόκοι ομολογιακών δανείων 422.919  0  530.238  0  
Λοιπές προμήθειες τραπεζών 35  0  35  0  
Χρηματοοικονομικό κόστος παροχών προσωπικού 1.355  0  126  0  
Λοιπά έξοδα τραπεζών 5.258  519  1.187  519  
Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης κόστους 
αποκατάστασης καταστημάτων 2.793  0  0  0  

Χρηματοοικονομικά έξοδα σύνολο 432.360  519  531.586  519  
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Ποσά σε € ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Έσοδα τόκων τραπεζών (19.231) (1)  (2.325) (1)  
Τόκοι Χορηγηθέντων Δανείων (6.251) 0  (190) 0  
Χρηματοοικονομικά έσοδα σύνολο (25.482) (1)  (2.514) (1)  
 

4.21  Φόρος εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Τρέχον έξοδο φόρου 1.447.385 0 0 0 
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων -462.282 0 -68.146  

Σύνολο φόρου εισοδήματος  985.103 0 -68.146 0 
 

Κέρδη προ Φόρων  3.751.485  (2.112) (965.069) (2.112) 
Συντελεστής Φόρου 29% 29% 29% 29% 
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 1.087.931 -613 -279.870 -613      
Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται 
σε φορολογία 

    

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλ.φορολ.απαίτ. 34.786     

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για 
φορ/κούς σκοπούς 0  0   0  

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 242.419  613  209.282 613  
 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού 
συντελεστή 

(6.101)    

 - Λοιπά (373.932)  2.442   

Σύνολο φόρου  985.102  0  (68.145) 0  
 

4.22 Συγχώνευση με Σκρουτζ ΑΕ 
Την 21 Δεκεμβρίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1605439,  η με αριθμό 1464556/21-12-2018 
έγκριση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών , που ενέκρινε την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες α) 
«FORTY FOYR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «FORTY FOUR A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 
143321901000 β) «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»  και διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» με αρ. 
ΓΕΜΗ 006956201000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις 69-77 α του Κ.Ν. 2190/1920 
όπως ισχύει, τη με αριθμό 1.577/30-11-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαρκουλάκου του Ιωάννη, με 
Ισολογισμό μετασχηματισμού 28/02/2018, και τις από 30/11/2018 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω 
εταιρειών. Μετά από το γεγονός αυτό, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 006956201000, διαγράφηκε από το Γενικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.), 
και υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις 
και έννομες σχέσεις της - με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων 
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, άυλων αγαθών κλπ.) – από την Εταιρία «FORTY 
FOUR A.E.», ως καθολική διάδοχο. Την ίδια ως άνω ημερομηνία εγκρίθηκε η αλλαγή επωνυμίας της «FORTY FOUR A.E.» σε 
«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 143321901000. 

Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων της απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφούσα εταιρεία, 
πραγματοποιήθηκε με βάση ην περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 
20/12/2018, όπως παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Περιουσιακά στοιχεία Ποσά σε € 
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 777.421 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 678.690 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 10.000 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  27.067 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 449.924 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.179.740 
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 5.122.842 
  
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 234.671 
Λοιπές απαιτήσεις 303.899 
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 104.894 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.755.902 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 4.399.365 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9.522.208 
  
Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 
Αποθεματικά 47.928 
Αποτελέσματα εις νέον 7.035.923 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.143.850 
  
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 249.153 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 249.153 
  
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 172.618 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 751.110 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.205.477 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 2.129.205 
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.378.357 
  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 9.522.208 
 
Από την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού 20/12/2018 και μεταγενέστερα, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της 
απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας. 
Σημειώνεται συνεπώς πως το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου 21/12/2018-31/12/2018 έχει περιληφθεί στα οικονομικά 
αποτελέσματα της Εταιρίας Σκρουτζ ΑΕ. (νέα εταιρία). 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε € 4,5 εκατ. ενώ της εταιρίας κατέστησαν 
προσωρινά αρνητικά κατά (2,6) εκατ. Μέσα στο επόμενο έτος 2019 η Σκρουτζ ΑΕ. (νέα εταιρία) αναμένεται να παρουσιάσει 
υψηλή κερδοφορία, βάσει των Business Plan που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας λόγω της νέας δραστηριότητας 
που απέκτησε, και να επαναφέρει τα ίδια κεφάλαιά της σε θετικό επίπεδο.  

4.23  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2018 καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2018 και της 
προηγούμενης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη 
έχουν ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Πωλήσεις / Έσοδα         
Μέτοχοι/ Μέλη ΔΣ 1.668       
Λοιπά συνδεμένα μέρη 4.452   115   
Σύνολο 6.121 0 115 0 
Αγορές / Έξοδα         
Θυγατρικές 0   107.319   
Λοιπά συνδεμένα μέρη 4.000       
Μέτοχοι/ Μέλη ΔΣ 612.656   23.593   
Σύνολο 616.656 0 130.912 0 
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως:         
Μέτοχοι         
Λοιπά συνδεμένα μέρη 199.000   199.000   
Σύνολο 199.000 0 199.000 0 
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως:         
Μέτοχοι/ Μέλη ΔΣ 404.519 300.000 337.000 300.000 
Σύνολο 404.519 300.000 337.000 300.000 
 

4.24  Μερίσματα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της 
χρήσης 2018.   

4.25 Αναταξινόμηση κονδυλίων 
Στην ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017, αναταξινομήθηκε ποσό € 93 (που 
αφορούσε υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους (πλην εισοδήματος)) από το κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» στο 
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κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», προκειμένου να είναι συγκρίσιμο με την ετήσια Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της χρήσης 2018.  

Επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017, αναταξινομήθηκε ποσό € 280 από τα έξοδα διάθεσης στα έξοδα 
διοίκησης και στο κόστος πωλήσεων. Η σχετική αναταξινόμηση προέκυψε συνεπεία μίας πιο ορθολογικής κατανομής 
των εξόδων μεταξύ των κέντρων κόστους της Εταιρείας και δεν είχε καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο 
εργασιών, στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων και στα 
αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρείας. 

4.26 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και παροχές 
Οι παροχές προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ακολούθως: 

  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα 3.948.045  0  119.156    
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 963.922  0  29.947   

Αποζημιώσεις απόλυσης 0  0  0   

Συνταξιοδοτικές παροχές 31.428  0  943   

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 319.627  0  3.870    
Κόστος εργαζομένων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

5.263.022  0  153.916  0  

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της εταιρείας για τις δύο παρουσιαζόμενες περιόδους, κατά τις 
ημερομηνίες αναφοράς, έχει ως εξής: 
 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αριθμός εργαζομένων 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Μισθωτοί 191 0 190 0 
 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Αμοιβές μελών διοίκησης (εκτός μισθού)  72.748  0  2.204   

Σύνολο 72.748  0  2.204  0  
      
  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 3 0 3  

 

 

4.27  Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν συνάψει συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίων γραφείων και αυτοκινήτων. Τα 
μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 
Ποσά σε € ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Εντός 1 έτους 352.483 0 350.083  

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 713.734 0 710.534  

Σύνολο  1.066.217 0 1.060.617 0 
 

4.28  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν οι εξής ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 Ανέλεγκτες χρήσεις 
Σκρουτζ ΑΕ  2/8-31/12/2017, 2018 
Σκρουτζ ΑΕ (συγχωνευθείσα) 1/1-20/12/2018 
Forty Two AE 31/3-31/12/2016, 2017, 2018 
Alve 2014-2018 
JAM JAR A.E. 2015-2018 
 
Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις φορολογικές υποχρεώσεις και συμμορφώνεται πλήρως με αυτές. Για τις 
ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις 
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αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να 
προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του 
Ομίλου και της Εταιρείας. 
Για τη χρήση 2018, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας και της συγχωνευθείσας 
Σκρουτζ ΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση 
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις 
χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση. 
Για τις χρήσεις 2011-2017 στην συγχωνευθείσα 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. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι πιθανό να εμπλακούν σε δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της 
κανονικής λειτουργίας τους. Ο Όμιλος θα σχηματίσει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με εκκρεμείς νομικές 
υποθέσεις, εφόσον εκτιμηθεί ως πιθανή η εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να 
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές 
αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της 
λειτουργίας τους. 
 
4.29 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
Προς εξασφάλιση των Ομολογιακών δανείων έχουν συσταθεί τα παρακάτω ενέχυρα: 
α) Ενέχυρο Ά τάξης στις μετοχές της Εκδότριας που ανήκουν στους Ιδρυτές- Μετόχους    
β) Ενέχυρο Ά τάξης στις μετοχές της ΣΚΡΟΥΤΖ που ανήκουν στους Ιδρυτές- Μετόχους και στις μετοχές της ΣΚΡΟΥΤΖ, οι 
οποίες θα αποκτηθούν από την Εκδότρια            
 γ) Ενέχυρο Ά τάξης σε μετοχές , μερίδια ή άλλο τίτλο παραστατικό συμμετοχής σε κεφάλαιο Θυγατρικής Εταιρείας που έχει ή 
θα αποκτήσει η Εκδότρια. 
δ) Ενέχυρο επί των σημάτων , εθνικών  και κοινοτικών , δικαιούχος των οποίων είναι η εκδότρια και η Σκρουτζ ΑΕ 
ε) Ενέχυρο επί των ονομάτων χώρου δικαιούχος των οποίων είναι η εκδότρια και η Σκρουτζ ΑΕ 
στ) Σύσταση ενεχύρου Γ τάξης στις μετοχές της ΣΚΡΟΥΤΖ  που ανήκουν στους Ιδρυτές Μετόχους 
 

4.30 Πολιτικές και διαχείριση κινδύνων 
Οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στους οποίους εκτίθενται ο Όμιλος και η Εταιρεία, είναι οι κίνδυνοι 
χρηματοδότησης και επιτοκίου, ρευστότητας, πιστωτικός και συναλλαγματικός. Ο Όμιλος ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική 
βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή του στους ανωτέρω κίνδυνους και χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα, 
προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων. 

Η αξιολόγηση και η διαχείριση των κίνδυνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία διενεργούνται από την ανώτατη 
Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας. Κύριος στόχος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων 
των μορφών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ο Όμιλος και η Εταιρεία, μέσα από τις επιχειρηματικές και τις επενδυτικές 
τους δραστηριότητες. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από τραπεζικές καταθέσεις, απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς 
και υποχρεώσεις σε προμηθευτές- πιστωτές, και υποχρεώσεις από μισθώσεις. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του 
Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που προκύπτει 
από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 
συγκεκριμένων κίνδυνων, όπως κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 
παρακάτω: 
- Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, 
- σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων 
όπου απαιτείται 
- εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 
 
4.30.1 Χρηματοδοτικός και επιτοκιακός κίνδυνος  
Οι αλλαγές στα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδημα του Ομίλου αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του 
χρέους που αναλαμβάνει για τη χρηματοδότησή του. Οι μεταβολές στο επίπεδο των επιτοκίων μπορούν παράλληλα να 
επηρεάσουν, μεταξύ άλλων: (α) το κόστος και τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης χρέους και κατ’ επέκταση την ικανότητα 
του Ομίλου να πετύχει ελκυστικές αποδόσεις στις επενδύσεις του, και (β) την ικανότητα χρηματοδότησης του χρέους των 
επενδύσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες επενδύει ο Όμιλος. 
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά την 
χρηματοδότηση. Το επιτόκιο του δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του 
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δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια 
λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1,0% ή -1,0% για τον Όμιλο και την Εταιρία ισόποσα: 
 Μεταβλητή 1% -1% 1% -1% 
 Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (37.190) 37.190  0  0  
Καθαρή Θέση (26.405) 26.405  0  0  
 
4.30.2 Ανάλυση πιστωτικού κίνδυνου 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς τον Όμιλο και την Εταιρεία των υφιστάμενων και 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο 
κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε €  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων      

Λοιπές απαιτήσεις  289.546   171   230.079   171  
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 
ισοδύναμα 

 3.504.026   321.809   3.386.824   321.809  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  259.045   -   255.125   -  
Σύνολο  4.052.616   321.980   3.872.029   321.980  
 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε καθυστέρηση (δηλαδή ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα ποσά). 
 
4.30.3 Ανάλυση κίνδυνου ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των 
αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω 
της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς 
επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί 
συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας 
ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
  31/12/2018 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε € '   1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 
Δανεισμός   337.000 6.801.000 
Εμπορικές υποχρεώσεις 172.305     
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 673.118     
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 752.800     
Σύνολο 1.598.223 337.000 6.801.000 
  31/12/2017 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε € '   1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 
Δανεισμός   300.000   
Εμπορικές υποχρεώσεις       
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 93     
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις       
Σύνολο 93 300.000 0 
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2018 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε € '   1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 
Δανεισμός   337.000 6.801.000 
Εμπορικές υποχρεώσεις 142.273     
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 599.052     
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 751.110     
Σύνολο 1.492.435 337.000 6.801.000 
  31/12/2017 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε € '   1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 
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Δανεισμός   300.000   
Εμπορικές υποχρεώσεις       
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 93     
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις       
Σύνολο 93 300.000 0 
 
4.30.4 Ανάλυση συναλλαγματικού κίνδυνου  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των στοιχείων του 
ενεργητικού και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών 
και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε ευρώ. Ως εκ τούτου, η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως 
χαμηλή. Επίσης, ο Όμιλος επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ έναντι του τοπικού 
νομίσματος (TL – Λίρα Τουρκίας), αναφορικά με την επένδυση στην Τουρκία, μόνο ως προς τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης 
από την μετατροπή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της εταιρείας σε ευρώ.  
Ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου 
λαμβάνοντας υπόψη μία εύλογη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά +/- 10%. 
  Μεταβλητή 
 31/12/2018 10% -10% 
Ποσά σε €  TL 
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)  10.905   (10.905) 
Καθαρή Θέση  10.691 .  (10.691) 
 
Η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
4.30.5  Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern) και 
• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 
 να εξασφαλίσει τη διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2018 και 2017 αναλύεται ως εξής:  

  ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 
      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.573.138  21.888  (2.593.756) 21.888  
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα (3.504.026) (321.809) (3.386.824) (321.809) 

Κεφάλαιο 1.069.112  (299.922) (5.980.580) (299.922) 
      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.573.138  21.888  (2.593.756) 21.888  
Πλέον: Δάνεια 7.138.000  300.000  7.138.000  300.000  
Σύνολο κεφαλαίων 11.711.138  321.888  4.544.244  321.888  
          
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων  1/10 - 9/10 -1 3/10 - 9/10 
 

Ο Όμιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την 
κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των 
κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης, ο Όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να 
εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει τον δανεισμό. 
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4.31 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την 
Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 

Νέα Ιωνία, 27/02/2019 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
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