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1 Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «PRINTEC Α.Ε.» επί των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4308/2014, σας 

παρουσιάζουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους 

μαζί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2018. 

Γενικά 

Κατά την διάρκεια της χρήσεως, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την 

ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της. Η 

Εταιρεία κατά την παρούσα χρήση, όπως και την προηγούμενη, εφάρμοσε τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Οικονομική Θέση 

Κατά την χρήση αυτή η εταιρεία «PRINTEC Α.Ε.» σημείωσε μείωση των πωλήσεών της κατά 

21,63% έναντι της προηγούμενης χρήσης και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ποσό € 

3.551.277,28 έναντι ποσού € 3.895.705,98 την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του τζίρου και των 

κερδών προ φόρων της Εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη χρήση 2017, με βάση τα 

οριζόμενα του Ν. 4446/2016, μεγάλο μέρος των προσώπων που ασκούσαν επιχειρηματική 

δραστηριότητα υποχρεώθηκε σε εγκατάσταση τερματικών POS, με συνέπεια την παρουσίαση 

αυξημένων πωλήσεων το 2017 κατά ποσό € 14 εκ. περίπου. Αν εξαιρέσουμε την επίδραση του 

παραπάνω γεγονότος από τον τζίρο της προηγούμενης χρήσης 2017, τότε οι πωλήσεις της 

Εταιρείας βρίσκεται σε καλύτερα, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επίπεδα, 

παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Η σταθερά θετική πορεία της Εταιρείας οφείλεται στην ανάπτυξη 

της γκάμας εμπορευμάτων και υπηρεσιών με την εισαγωγή νέων, τεχνολογικά προηγμένων 

προϊόντων που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών της Εταιρείας, γεγονός 

που βοηθά την Εταιρεία στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στο χώρο στον οποίο 

δραστηριοποιείται. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται άκρως ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη και τις 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. 
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Eταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως 

εξής: 

 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

Η Εταιρεία στηριζόμενη στις δυνατότητες του προσωπικού της επενδύει στην ανάπτυξη 

εσωτερικά δημιουργούμενου λογισμικού τόσο για ίδια χρήση όσο και για την ικανοποίηση των 

αναγκών της πελατειακής της βάσης.  

Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες 

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το 

συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 

1. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων πραγματοποιεί συναλλαγές σε 

ξένο νόμισμα και κατά κύριο λόγο σε Δολάριο Αμερικής (USD). H διοίκηση της Εταιρείας 

λαμβάνοντας υπόψη της το συναλλαγματικό κίνδυνο που πηγάζει από τις εν λόγω συναλλαγές 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος σε 

πλαίσια που δεν μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία κάνει 

περιορισμένη χρήση εργαλείων προαγοράς συναλλάγματος, με σκοπό να αντισταθμίσει το 

συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από αγορές εμπορευμάτων σε ξένο νόμισμα. 

2. Πιστωτικός κίνδυνος  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι βασικοί πελάτες της Εταιρείας είναι τραπεζικά ιδρύματα, μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι και οργανισμοί του Δημοσίου, η Εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένους 

πιστωτικούς κινδύνους. 

 

Δείκτης Βάση Υπολογισμού 31.12.2018 31.12.2017

Δείκτες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας

1 Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό 16.898.150,17 19.373.286,87

(Current Ratio) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.468.701,45 12.978.521,28

2 Άμεση Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα 13.483.166,49 13.900.237,44

Quick Ratio (Acid Test) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.468.701,45 12.978.521,28

Δείκτες δραστηριότητας

3 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων Κόστος πωλήσεων 29.191.001,01 37.671.223,46

(φορές τον χρόνο) Μέσο υπόλοιπο αποθεμάτων 4.444.016,56 4.297.019,80

4 Μέση περίοδος διακράτησης αποθεμάτων 365 ημέρες 365,00 365,00

(ημέρες) Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 6,57 8,77

5 Μέση περίοδος είσπραξής απαιτήσεων Μέσο υπόλοιπο πελατών 8.503.157,02 8.974.650,39

(ημέρες) Πωλήσεις επί πιστώσει 35.772.671,82 45.643.374,95

6 Μέση περίοδος πληρωμής υποχρεώσεων Μέσο υπόλοιπο προμηθευτών 5.634.041,66 6.718.017,66

(ημέρες) Αγορές επί πιστώσει 11.470.038,93 23.572.726,56

Δείκτης βιωσιμότητας

7 Δανεισμός προς Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμος δανεισμός 460.000,00 1.901.679,00

Ίδια κεφάλαια 12.976.289,84 11.456.408,52

Δείκτες αποδοτικότητας

8 Ταχύτητα κυκλοφορίας απασχολούμενων Πωλήσεις 35.772.671,82 45.643.374,95

κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμος δανεισμός 13.436.289,84 13.358.087,52

9 Return on shareholders’ funds Αποτέλεσμα προ φόρων 3.551.277,28 3.895.705,98

(ROE) Ίδια κεφάλαια 12.976.289,84 11.456.408,52

10 Μικτό περιθώριο Μικτό αποτέλεσμα 6.581.670,81 7.972.151,49

Πωλήσεις 35.772.671,82 45.643.374,95

11 Περιθώριο κέρδους Αποτέλεσμα χρήσης 3.934.309,08 4.363.316,50

Πωλήσεις 35.772.671,82 45.643.374,95

104,02

16,60%

341,69%

34,00%

17,47%

9,56%

3,54%

266,24%

27,37%

18,40%

11,00%

1,49

1,07

8,77

41,63

71,77

179,29

1,47

1,18

6,57

55,57

86,76
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3. Κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων  

Οι τοκοφόρες υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια (Εuribor) που 

προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς. Στη λήξη του διαχειριστικού έτους, η Εταιρεία είναι 

εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου, αλλά όχι σε σημαντικό επίπεδο (βλέπε 

σημείωση 12.4), όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό 

ποσοστό επιτοκίου. 

4. Κίνδυνος Τιμής  

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της περιορισμένης έκθεση 

της σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν τίθεται τέτοιου 

είδους ζήτημα, δεδομένου ότι η τιμή στην οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αναφορικά με τα προϊόντα η Εταιρεία στοχεύει να τον περιορίσει 

μέσω παραγγελιών μεγάλης αξίας κατόπιν διαπραγμάτευσης της τιμής διάθεσής τους. 

5. Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους 

κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να 

υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες από τις άμεσα αναγκαίες τραπεζικές πιστώσεις.  

Ακίνητα  

Η Εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της ακίνητα.  

Υποκαταστήματα  

Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην οδό Ξενίας 5 στην Κηφισιά Αττικής και στη οδό Βόλου 7 

στη περιοχή του Μοσχάτου.  

Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα το 

σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό φροντίζει τόσο στο 

κτίριο της έδρας της, όσο και στα υποκαταστήματά της να χρησιμοποιούνται μη ενεργοβόρα 

υλικά και εξοπλισμός. 

Ανθρώπινο δυναμικό  (εργασιακά ζητήματα) 

Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 197 άτομα. Με την 

ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην 

καταξίωση της Εταιρείας ως μια από τις ηγετικές παρουσίες στον κλάδο της. 

Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα πάντα 

την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των 

ατομικών ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή άλλες 

διακρίσεις. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Επίσης, η Εταιρεία πραγματοποιεί συνεχή 

ενημέρωση του προσωπικού της για όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν το κάθε τμήμα, ώστε 

να επιτύχει την εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Σημαντικά Γεγονότα 2018 

Το Ελληνικό Δημόσιο με την υπ’αρ. 8030/1/1/96-ρμδ/1.4.2016 απόφαση του Δ/ντού Δ/νσης 

Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας επέβαλε στην Εταιρεία για το χρονικό 

διάστημα 18/12/2006-17/12/2010 ως ποινική ρήτρα το ποσό των 11.630.633,06 ευρώ. Το αυτό 

ποσό είχε επιβάλει και με την υπ’αρ. 8030/1/1/96-μ/11.6.2012 απόφασή του, η οποία 

ακυρώθηκε ως αναρμοδίως εκδοθείσα με την υπ’αρ. 351/2014 αμετάκλητη απόφαση του 



 
Printec A.E. 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2018 

 

Σελίδα 7 από 50 

 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά της νέας, ως άνω, απόφασης, η Εταιρεία άσκησε ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την από 23/05/2016 προσφυγή της, η οποία συζητήθηκε κατά 

την δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2016 και εκδόθηκε η υπ’αρ. 438/2017 απόφαση του 

Διοικ.Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της Εταιρείας και ακύρωσε την ως 

άνω απόφαση λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης 

και σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής. Κατά της ως άνω απόφασης, το Ελληνικό Δημόσιο 

άσκησε αναίρεση, επί της οποίας εκδόθηκε την 5/2/2018 η υπ’αρ. 275/2018 αμετάκλητη και μη 

υποκείμενη σε ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, απορριπτική της αναίρεσης απόφαση.  

Περεταίρω, η Εταιρεία είχε, από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Μηχ/κού Συστήματος 

έκδοσης διαβατηρίων για το χρονικό διάστημα από 18/09/2006 έως 17/12/2009, απαίτηση 

ποσού  481.707,13 ευρώ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Για το ποσό αυτό ασκήθηκε η από 

16/12/2013 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε κατά την 

δικάσιμο της 28/9/2016. Επί της ως άνω αγωγής, εκδόθηκε η υπ’αριθμ.1580/2017 απόφαση, η 

οποία απέρριψε την αγωγή για λόγους τυπικούς, χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, ήτοι 

την ύπαρξη της απαίτησης, η οποία ούτε από το αντίδικο Δημόσιο αμφισβητείται. Επί της ως άνω 

απόφασης ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συζητήθηκε 

την 18/9/2017  και εκδόθηκε την 5/2/2018 η υπ’αρ. 277/2018 απορριπτική απόφαση. Η 

απόφαση είναι αμετάκλητη και ως τοιαύτη δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο 

βοήθημα. Κατόπιν των ανωτέρω, η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί σε διαγραφή 

επισφαλών απαιτήσεων ύψους 880.000 ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις 

της Εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών μέχρι την 31/12/2015, που προκύπτουν από τις 

συμβάσεις συντήρησης του Μηχ/κού Συστήματος έκδοσης διαβατηρίων και δύο εκτυπωτών 

DILETTA στα πλαίσια του ευρύτερου έργου της συντήρησης του Μηχ/κού Συστήματος έκδοσης 

διαβατηρίων.  

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2018, η Τράπεζα Alpha Bank ανέθεσε στην Εταιρεία την προμήθεια 

και συντήρηση νέων Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), έτσι ώστε εντός τριών ετών 

να ανανεώσει όλο τον στόλο των ΑΤΜ που διαθέτει. Η συμφωνία αυτή απέφερε εντός του 2018 

και θα αποφέρει μελλοντικά σημαντικά οφέλη για την εταιρεία. 

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη 

Η Εταιρεία θα εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται την δυναμική που υιοθετεί ο Τραπεζικός Τομέας, 

ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών της, για εκσυγχρονισμό και 

αναμόρφωση των δομών του, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στον χώρο των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών εστιάζοντας σε εφαρμογές οι οποίες υλοποιούνται σε ψηφιακά περιβάλλοντα και 

πλατφόρμες, ικανοποιώντας τις κανονιστικές επιταγές. 

Ο ιδιωτικός τομέας καλείται να βελτιστοποιήσει την εσωτερική του οργάνωση και να προσφέρει 

στους καταναλωτές τον ψηφιακό κόσμο των εργασιών, δίνοντάς της την δυνατότητα να 

προσφέρει φιλικές και έξυπνες λύσεις και υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια των δεδομένων 

που μεταφέρονται ηλεκτρονικά, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της με προϊόντα, προγράμματα 

και υπηρεσίες που ήδη έχει αναπτύξει και εφαρμόσει.  

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς, οδηγούν τις 

τράπεζες και τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα να υιοθετούν λύσεις και να προσαρμόζουν τα 

συστήματά τους εφαρμόζοντας σύγχρονες λύσεις πληροφορικής, ψηφιοποίησης και 

αυτοματοποίησης δεδομένων και συναλλαγών. Η μακρόχρονη εμπειρία της Εταιρείας, το άρτια 

καταρτισμένο προσωπικό της, αλλά και η συνεχής εκπαίδευσή του σε θέματα τεχνολογίας της 

πληροφορικής, καθώς και οι προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες της με προμηθευτές 

εσωτερικού και εξωτερικού, εξασφαλίζουν στην Εταιρεία την προοπτική να κατακτήσει ακόμη 

μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς, προσφέροντας στους δυνητικούς πελάτες λύσεις που 

προσδίδουν προστιθέμενη αξία. 
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Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα  

Από τον Μάιο του 2019 εκκρεμεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρείας, η συζήτηση 

της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 25/9/2019, της οποίας η έκβαση στην παρούσα φάση 

εκτιμάται ότι δεν επηρεάζει την χρηματοοικονομική θέση της 31/12/2018. 

Προτεινόμενη διανομή μερίσματος  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή 

μερίσματος στον μετόχο της Εταιρείας ποσού ευρώ 500.000. 

Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με το νόμο, καλούμε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, να απαλλάξει 

το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της 

χρήσεως 2019. 

 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εργαζομένους στην Εταιρεία για τη συνεισφορά τους 

στη προσπάθεια της Διοίκησης να διευρύνει και να βελτιώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα 

και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.  

 

Μοσχάτο, 05 Ιουνίου 2019 

Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνoυσα Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήβη Κωνσταντίνου του 

Χαριλάου 

ΑΙ 604780 
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2 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «PRINTEC A.E.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PRINTEC Α.Ε.» 

(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PRINTEC Α.Ε.» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 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 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 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 ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 

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 τη 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 τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

• 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 να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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 να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα 

με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
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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 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31/12/2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «PRINTEC Α.Ε.» και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           
 

          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   
Αγ. Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2019 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 35961 
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3 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.1 13.312.439,60 11.350.281,81

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.2 564.476,02 921.618,07

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.4 401.831,87 454.647,90

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 10.3 20.000,00 20.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 10.7 41.796,23 72.484,23

Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 14.340.543,72 12.819.032,01

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 10.5 3.414.983,68 5.473.049,43

Εμπορικές απαιτήσεις 10.6 8.845.692,53 8.160.621,51

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις 10.15 641.840,52 1.191.065,90

Λοιπές απαιτήσεις 10.7 904.579,49 1.672.199,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.8 3.091.053,95 2.876.350,35

Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 16.898.150,17 19.373.286,87

Σύνολο Ενεργητικού 31.238.693,88 32.192.318,88

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο 10.9 2.275.505,50 2.275.505,50

Υπέρ το Άρτιο 10.9 8.777.994,50 8.777.994,50

Αποθεματικά 10.10 770.430,93 770.430,93

Συσωρευμένα κέρδη (Ζημίες) 1.152.358,91 -367.522,41

Σύνολο καθαρής θέσης 12.976.289,84 11.456.408,52

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανειακές υποχρεώσεις 10.11 460.000,00 1.901.679,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 10.12 484.473,41 463.683,73

Λοιπές υποχρεώσεις 10.14 5.849.229,18 5.392.026,36

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 6.793.702,59 7.757.389,09

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.13 5.760.970,01 5.507.113,30

Δανειακές υποχρεώσεις 10.11 500.046,26 300.001,20

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 10.11 1.441.679,00 1.230.006,00

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 10.15 829.912,48 2.984.978,26

Λοιπές υποχρεώσεις 10.14 2.936.093,70 2.956.422,52

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 11.468.701,45 12.978.521,28

Σύνολο καθαρής θέσης  και υποχρεώσεων 31.238.693,88 32.192.318,88
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4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικού Εισοδήματος   

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Ποσά σε €
Σημείωση

01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Πωλήσεις 10.16 35.772.671,82 45.643.374,95

Κόστος πωλήθέντων 10.18 -29.191.001,01 -37.671.223,46

Μικτό κέρδος 6.581.670,81 7.972.151,49

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 10.17 637.675,45 594.900,55

Έξοδα διοίκησης 10.19 -1.762.695,88 -1.730.063,02

Έξοδα διάθεσης 10.20 -944.895,74 -1.093.097,66

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 10.17 -577.445,56 -1.380.574,86

Κέρδος εκμεταλλεύσεως 3.934.309,08 4.363.316,50

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 10.21 -383.031,80 -467.610,52

Κέρδη προ φόρων 3.551.277,28 3.895.705,98

Φόρος εισοδήματος 10.22 -1.087.212,28 -1.197.088,81

Kέρδη χρήσης 2.464.065,00 2.698.617,17

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 2.464.065,00 2.698.617,17

Σύνολο 2.464.065,00 2.698.617,17

Κέρδη ανά μετοχή :

Βασικά 10.23 31,7821 34,8074

Kέρδη χρήσης 2.464.065,00 2.698.617,17

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από αναγνώρισης 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.523,00 28.683,27

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα στοιχεία τα οποία δεν 

θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων -1.776,66 -8.318,15

3.746,34 20.365,12

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 

μετά από φόρους  2.467.811,34 2.718.982,29

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
6.086.313,78 6.379.682,12
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5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

 

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία 

δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 8.6. 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά έκδοσης 

μετοχών υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Αποθεματικό 

ειδικών 

διατάξεων

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 2.275.505,50 8.777.994,50 109.204,75 661.226,18 -3.086.504,71 8.737.426,22

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 20.365,12 20.365,12

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-31/12/2017 2.698.617,17 2.698.617,17

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 2.275.505,50 8.777.994,50 109.204,75 661.226,18 -367.522,42 11.456.408,51

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 2.275.505,50 8.777.994,50 109.204,75 661.226,18 -367.522,42 11.456.408,51

Επίδραση από υϊοθέτηση ΔΠΧΑ 9 -6.308,17 -6.308,17

Επίδραση από υϊοθέτηση ΔΠΧΑ 15 -941.621,84 -941.621,84

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 2.275.505,50 8.777.994,50 109.204,75 661.226,18 -1.315.452,43 10.508.478,50

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 3.746,34 3.746,34

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-31/12/2018 2.464.065,00 2.464.065,00

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 2.275.505,50 8.777.994,50 109.204,75 661.226,18 1.152.358,91 12.976.289,84
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6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Προσαρμογές για:

Απόσβεση 2.152.004,70 2.016.365,62

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 206.982,47 0,00

Eπιχορηγήσεις δημοσίου αναγνωρισμένες ως έσοδα -97.830,14 -12.960,67

Μη πραγματοποιηθέντα Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές -388,36 -46.480,66

Μη πραγματοποιηθείσες Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 0,00 113.811,90

(Κέρδη) / ζημίες από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων -16.046,63 125.766,85

Ζημιές από καταστροφή/διαγραφή ενσώματων ακινητοποιήσεων 194.065,20 0,00

Απομείωση ασώματων ακινητοποιήσεων 31.747,79 0,00

Μεταβολές στις υποχρεωσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 18.430,06 11.766,05

Προβλέψεις 0,00 872.000,00

Τόκοι εισπραχθέντες -5.101,85 -4.796,29

Τόκοι πληρωθέντες 388.133,65 472.406,81

Σύνολο 2.871.996,89 3.547.879,61

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κερδη (ζημίες) Προ Φόρων 3.551.277,28 3.895.705,98

Προσαρμογές 2.871.996,89 3.547.879,61

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες προ μεταβολών στο Κεφάλαιο 

Κίνησης
6.423.274,17 7.443.585,59

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων 1.866.538,65 -2.270.180,22

(Αύξηση) / Μείωση πελατών και άλλων απαιτήσεων 74.024,20 607.292,50

(Αύξηση) / Μείωση Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων -600.100,01 2.387.500,21

Σύνολο 1.340.462,84 724.612,49

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος -2.152.167,14 -341.157,96

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.611.569,87 7.827.040,12

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές Ενσώματων Ακινητοποιήσεων -3.922.484,39 -3.443.427,04

Αγορές Άυλων περιουσιακών στοιχείων -76.367,98 -232.622,79

Εισπράξεις από πώληση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 16.610,20 18.000,00

Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες -3.982.242,17 -3.658.049,83

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις µετρητών από την έκδοση χρεωστικών οµολόγων, δανείων,γραµµατίων, 

οµολογιών, ενυπόθηκων δανείων και άλλων βραχυπρόθεσµων ή

µακροπρόθεσµων δανείων

500.045,06 2.398.000,00

Αποπληρωµή δανείων -1.530.006,00 -4.365.987,26

Τόκοι πληρωθέντες -389.765,01 -489.941,96

Τόκοι εισπραχθέντες 5.101,85 4.796,29

Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες -1.414.624,10 -2.453.132,93

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα 214.703,60 1.715.857,36

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 2.876.350,35 1.160.492,99

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 3.091.053,95 2.876.350,35
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7 Γενικές πληροφορίες  

7.1 Η Εταιρεία 

Η εταιρεία «Συστήματα Πληροφορικής - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας - 

Εμπορία και Συντήρηση Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο 

«Printec Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Printec A.E.») ιδρύθηκε στη Αθήνα το 1992, ως 

αποτέλεσμα της συγχώνευσης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ» («PRINTEC ΕΠΕ») με την «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕ» («TTS ΕΠΕ») και της μετατροπής της νέας Εταιρείας σε ανώνυμη, 

με αρχικό αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και  περιφερειακού εξοπλισμού 

και τη παροχή συναφών υπηρεσιών.  

Εντοπίζοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες και εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τη 

τεχνογνωσία της η εταιρεία «Printec A.E.» επέκτεινε τις δραστηριότητες της στο χώρο των 

ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα. Με τη κίνηση αυτή η «Printec A.E.» καθιερώθηκε ως μία 

από τις πιο καινοτόμες εταιρείες της χώρας.  

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

121554001000 και Μ.Α.Ε 27309/01ΝΤ/Β/92/1533.  

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050. 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μοσχάτο, επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 7-7Α & Λοκρίδος. 

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα 

μίας ψήφου. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας «PrinTec Austria Holding GMBH» με 

έδρα την Αυστρία. Άμεση μητρική της εταιρείας είναι η «Printec Holdings Ltd» με έδρα την Κύπρο. 

8 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

8.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ 

Οι συνημμένες ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή 

Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις ερμηνείες 

των ΔΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

8.2 Βάση κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

8.3 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας στις 05/06/2019 και υπόκεινται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

8.4 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

8.5 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία.  
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8.6 Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας αναφέρονται στην σημείωση 9. Οι πολιτικές 

εφαρμόζονται με συνέπεια για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που γίνεται σχετική 

αναφορά.     

 

α. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόστηκαν 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ 
Ημερομηνία 

εφαρμογής 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που 

αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 

εργαλεία σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήριες Συμβάσεις» 

1 Ιανουαρίου 2018 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016), (ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη 
εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», 
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες») 

1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» 1 Ιανουαρίου 2018 

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» 1 Ιανουαρίου 2018 

 

Από τις παραπάνω τροποποιήσεις, τα πρότυπα που επηρέασαν σημαντικά την προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και οδήγησαν σε σημαντικές μεταβολές στις 

εφαρμοζόμενες λογιστικές πολιτικές ήταν:  

 
▪ το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και  

▪ το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 

Η επίδραση της εφαρμογής των νέων προτύπων στην αναγνώριση και επιμέτρηση των 

συναλλαγών, γνωστοποιείται στην Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και πιο αναλυτικά 

στις παρακάτω σημειώσεις.  

Η Εταιρεία υιοθέτησε τα ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Η Εταιρεία επέλεξε να μην επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά στοιχεία κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 

9 και 15. Αντίθετα, αυτές οι αλλαγές έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής (δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2018) και έχουν αναγνωριστεί στα υπόλοιπα 

έναρξης των ιδίων κεφαλαίων. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που αναγνωρίστηκαν σε κάθε γραμμή 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις 

σχετικές διερμηνείες για έσοδα από συμβόλαια με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο 

πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες.  

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα 

αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν 

πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για 

την ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

σύμβασης αυτής. 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα 

για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που 

εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των 

πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη 

μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση 

Υπόλοιπα ΔΛΠ 18 & 39 Υπόλοιπα ΔΠΧΑ 15 & 9

Ποσά σε € 31.12.2017 ΔΠΧΑ 9 ΔΠΧΑ 15 1.1.2018

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

στοιχεία 11.350.281,81 0,00 0,00 11.350.281,81

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 921.618,07 0,00 0,00 921.618,07

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 454.647,90 2.576,58 454.042,73 911.267,20

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 72.484,23 0,00 0,00 72.484,23

Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών 

στοιχείων 12.819.032,01 2.576,58 454.042,73 13.275.651,31

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 5.473.049,43 0,00 0,00 5.473.049,43

Εμπορικές απαιτήσεις 8.160.621,51 -8.884,75 0,00 8.151.736,76

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις 1.191.065,90 0,00 0,00 1.191.065,90

Λοιπές απαιτήσεις 1.672.199,68 0,00 0,00 1.672.199,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.876.350,35 0,00 0,00 2.876.350,35

Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών 

στοιχείων 19.373.286,87 -8.884,75 0,00 19.364.402,12

Σύνολο Ενεργητικού 32.192.318,88 -6.308,18 454.042,73 32.640.053,43

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο 2.275.505,50 0,00 0,00 2.275.505,50

Υπέρ το Άρτιο 8.777.994,50 0,00 0,00 8.777.994,50

Αποθεματικά 770.430,93 0,00 0,00 770.430,93

Συσωρευμένα κέρδη (Ζημίες) -367.522,41 -6.308,18 -941.621,84 -1.315.452,43

Σύνολο καθαρής θέσης 11.456.408,52 -6.308,18 -941.621,84 10.508.478,50

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανειακές υποχρεώσεις 1.901.679,00 0,00 0,00 1.901.679,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 463.683,73 0,00 0,00 463.683,73

Λοιπές υποχρεώσεις 5.392.026,36 0,00 999.563,70 6.391.590,06

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 7.757.389,09 0,00 999.563,70 8.756.952,79

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.507.113,30 0,00 0,00 5.507.113,30

Δανειακές υποχρεώσεις 300.001,20 0,00 0,00 300.001,20

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση1.230.006,00 0,00 0,00 1.230.006,00

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 2.984.978,26 0,00 0,00 2.984.978,26

Λοιπές υποχρεώσεις 2.956.422,52 0,00 396.100,87 3.352.523,39

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 12.978.521,28 0,00 396.100,87 13.374.622,15

Σύνολο καθαρής θέσης  και υποχρεώσεων
32.192.318,88 -6.308,18 454.042,73 32.640.053,43

Προσαρμογές
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εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον 

πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή 

την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 

πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. Τα κύρια προϊόντα της 

Εταιρείας είναι πωλήσεις εξοπλισμού αυτοματοποίησης συναλλαγών.  

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι 

υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, 

χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους εισροών (input 

methods). Οι κύριες υπηρεσίες της Εταιρείας είναι υπηρεσίες συντήρησης επί των του 

πωλούμενου εξοπλισμού. 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 

λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 

πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, 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. 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 

(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 

υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας από την επίδραση του ΔΠΧΑ 15 εμφανίζονται στο 

κονδύλι των Λοιπών Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων. 

Εάν η Εταιρεία συνέχιζε να δημοσιεύει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 

18 για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, θα είχαν δημοσιευθεί τα ακόλουθα ποσά στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

 

 
 
Οι κύριες αιτίες των προσαρμογών είναι: 
Α) η αναγνώριση των συμβατικών υποχρεώσεων από την παροχή εγγύησης της Εταιρείας προς 
τους πελάτες της από την πώληση εξοπλισμού που είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση του 
αντίστοιχου εσόδου στα επόμενα έτη και 
Β) η αποαναγνώριση της πρόβλεψης εγγυήσεων βάσει του ΔΛΠ 37 σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του νέου προτύπου, ΔΠΧΑ 15. 
 

Υπόλοιπα ΔΠΧΑ 15 Υπόλοιπα ΔΛΠ 18

Ποσά σε €

31.12.2018

Αντιστροφή 

Εγγραφής 

IFRS 15 κάτα 

την 1/1/2018

Αναβαλλόμενο

ς Φόρος (29%) 

Εγγραφής 

IFRS 15 

1/1/2018

Επίδραση 

αλλαγής 

Φορολογικού 

Συντελεστή

Αντιστροφή 

Πρόβλεψης 

Εγγυήσεων 

1/1/2018

Πρόβλεψη 

Εγγυήσεων 2018

Αντιστροφή 

αναγνώρισης 

εγγυήσεων 2018

Αντιστροφή 

εγγυήσεων 

στις πωλήσεις 

2018

31.12.2018

Πωλήσεις 35.772.671,82 -1.169.563,70 212.419,39 34.815.527,51

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 637.675,45 67.000,00 704.675,45

Φόρος εισοδήματος -1.087.212,28 39.141,61 309.934,38 -56.291,14 -794.427,42

Kέρδη χρήσης 2.464.065,00 39.141,61 67.000,00 -859.629,32 156.128,25 1.866.705,54

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 401.831,87 -454.042,73 39.141,61 309.934,38 -56.291,14 240.574,00

Συσωρευμένα κέρδη (Ζημίες) 1.152.358,91 1.565.664,57 -454.042,73 39.141,61 -170.000,00 67.000,00 -859.629,32 156.128,25 1.496.621,30

Λοιπές Υποχρέωσεις (Μακροπρόθεσμες) 5.849.229,18 -396.100,87 145.341,75 -103.676,52 5.494.793,54

Λοιπές Υποχρέωσεις (Βραχυπρόθεσμες) 2.936.093,70 -1.169.563,70 170.000,00 -67.000,00 1.024.221,95 -108.742,87 2.785.009,08

Επίδραση



 
Printec A.E. 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2018 

 

Σελίδα 20 από 50 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικατέστησε το ΔΛΠ 39 και επηρεάζει πρωτίστως την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Την 1η Ιανουαρίου 2018 (την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9), η διοίκηση της 

Εταιρείας αξιολόγησε τα επιχειρηματικά μοντέλα που ισχύουν για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού που κατέχει η Εταιρεία και τα ταξινόμησε στην κατάλληλη κατηγορία του ΔΠΧΑ 9. 

Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αρχικά στην εύλογη αξία του 

προσθέτοντας κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κόστη 

συναλλαγής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης εξοδοποιούνται. Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά 

επιμετρώνται στην τιμή συναλλαγής. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια στο αποσβέσιμο 

κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο 

διαχείρισης των χρηματοοικονομικών εργαλείων και β) τις συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου, 

εάν αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου 

που εκκρεμεί. 

Απομείωση 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των 

συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. 

Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Για τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού, τις 

εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, η Εταιρεία εφάρμοσαν την απλοποιημένη 

προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να 

αναθεωρηθούν οι συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών. Συνεπώς οι προσαρμογές 

που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν εμφανίζονται 

στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και παρουσιάζονται στην Κατάσταση 

μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Τέλος, η Εταιρεία δεν είχε εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης και δεν επέλεξαν να εφαρμόσουν 

από 1η Ιανουαρίου 2018 βάσει του νέου προτύπου. 

Οι λοιπές τροποποιήσεις, είτε δεν επηρεάζουν σημαντικά, είτε δεν είναι σχετικές με τις εργασίες 

της Εταιρείας.  
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β. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που 

ξεκινούν την  

Έγκριση 

από την 

Ε.Ε. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 1 Ιανουαρίου 2019 Ναι 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης 
αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης» 

1 Ιανουαρίου 2019 Ναι 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας 
εισοδήματος» 

1 Ιανουαρίου 2019 Ναι 

   

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες» 
1 Ιανουαρίου 2019 Όχι 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (ΔΠΧΑ 

3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού 

συμφωνίες», ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος», ΔΛΠ 23 

«Κόστος δανεισμού») 

1 Ιανουαρίου 2019 Όχι 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου 

καθορισμένων παροχών, Περικοπή ή Διακανονισμός» 
1 Ιανουαρίου 2019 Όχι 

Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκδοση 29 Μαρτίου 

2018)  

1 Ιανουαρίου 2020 Όχι 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

(έκδοση 22 Οκτωβρίου 2018) 
1 Ιανουαρίου 2020 Όχι 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ορισμός 

Σημαντικότητας (έκδοση 31 Οκτωβρίου 2018) 
1 Ιανουαρίου 2020 Όχι 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις 1 Ιανουαρίου 2021 Όχι 

Από τις τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους, 

αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

λόγω της εφαρμογής των: 

▪ ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» και  

▪ ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» 

Η Εταιρείας έχει προχωρήσει τις σχετικές διεργασίες και αναμένει η επίδραση των αλλαγών να 

έχει τον ακόλουθο αντίκτυπο:  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, 

το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.  

Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 
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συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών 

μισθώσεων της Εταιρείας για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται στοιχεία ενεργητικού και σχετικές 

υποχρεώσεις. 

Κατά τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης, η διοίκηση εξετάζει όλα τα συναφή γεγονότα και 

τις περιστάσεις που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο για την άσκηση του δικαιώματος παράτασης 

της μίσθωσης ή για τη μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της μίσθωσης. Τα δικαιώματα 

παράτασης (ή οι χρονικές περίοδοι που ακολουθούν τα δικαιώματα καταγγελίας) 

περιλαμβάνονται στη διάρκεια της μίσθωσης μόνο εάν είναι λογικά βέβαιο ότι αυτή θα παραταθεί 

(ή δεν θα καταγγελθεί). Γίνεται επανεκτίμηση της διάρκειας μίσθωσης με την επέλευση 

σημαντικού γεγονότος ή σημαντικής μεταβολής των περιστάσεων, η οποία επηρεάζει την εν λόγω 

εκτίμηση και εμπίπτει στον έλεγχο του μισθωτή. Για να καθορίσει το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισμού που θα χρησιμοποιήσει, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την κρίση του ώστε να ορίσει το 

κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς και το αντίστοιχο πιστωτικό περιθώριο.  

Οι λειτουργικές μισθώσεις, οι οποίες θα αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μετά την υιοθέτηση του 

ΔΠΧΑ 16, αφορούν κυρίως κτίρια και μεταφορικά μέσα.  

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το πρότυπο από την υποχρεωτική ημερομηνία υιοθέτησής του, την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Προτίθενται να εφαρμόσουν την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης και δεν θα 

επαναδιατυπώσουν τα συγκριτικά ποσά για το έτος πριν από την πρώτη υιοθέτηση του 

προτύπου. Επίσης, η Εταιρεία αποφάσισε να μειώσει τον βαθμό πολυπλοκότητας της υλοποίησης 

του προτύπου αξιοποιώντας πρακτικές λύσεις που επιτρέπει το πρότυπο όπως:  

(i) να εφαρμόσει την εξαίρεση αντιμετώπισης των μισθώσεων ως βραχυπρόθεσμες 

μισθώσεις όταν δεν παρέχουν δικαίωμα αγοράς, και  

(ii) να εφαρμόσει την εξαίρεση των μισθώσεων χαμηλής αξίας σε μισθώσεις υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων με χαμηλή αξία.  

Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγησή του σχετικά με την επίδραση του ΔΠΧΑ 

16, καθώς είναι στην διαδικασία υλοποίησης νέου λογισμικού συστήματος και οριστικοποίησης 

των λογιστικών πολιτικών, των διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου σχετικά με το ΔΠΧΑ 

16. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι αναλήψεις υποχρεώσεων λειτουργικής μίσθωσης για την Εταιρεία 

ανήλθαν σε 2.160 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία δεν αναμένεται να διαφέρει ουσιαστικά από την 

αναμενόμενη θέση στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνετε ότι η σημείωση 11.3 περιλαμβάνει τις 

αναλήψεις υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων: α) για τα μισθώματα κτιρίων, β) για τα 

μισθώματα οχημάτων και γ) για τα μισθώματα υπεκμίσθωσης των POS. Το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 

θα έχει εφαρμογή μόνο για τις 2 πρώτες κατηγορίες. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να διεξαχθούν 

περαιτέρω εργασίες προκειμένου να καθοριστεί εάν και πότε είναι πιθανό να ασκηθούν οι 

επιλογές επέκτασης και τερματισμού, με αποτέλεσμα η αναγνωρισθείσα πραγματική υποχρέωση 

να είναι διαφορετική. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» 

Η Εταιρεία εξετάζει θέματα που έχουν αβέβαιη φορολογική αντιμετώπιση ξεχωριστά ή συνολικά 

σύμφωνα με την προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες εκτιμήσεις για την επίλυση των θεμάτων. 

Επίσης, θα υπολογίζει το φορολογητέο αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση λαμβάνοντας υπ' 

όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το φορολογικό χειρισμό των 

συγκεκριμένων θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιεί είτε τη μέθοδο του 

πιο πιθανού αποτελέσματος ή τη μέθοδο του αναμενόμενου αποτελέσματος στους υπολογισμούς 

της.  

Λοιπές τροποποιήσεις  
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Δεν αναμένεται, οι λοιπές τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες 

περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

    Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 

Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων 

και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει 

τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και 

συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 

τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το 

επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.  

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τους 

επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

 

– Πρόβλεψη 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 περίοδο αναφοράς και πρόβλεψη 

για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η 

τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά 

τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

– Απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων και ανακτήσεις τους: Η Εταιρεία προβαίνει 

σε αξιολόγηση των τεχνολογικών, θεσμικών και οικονομικών εξελίξεων ερευνώντας για 

ενδείξεις απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και αναστροφής τους. Ο 

καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση της αξίας 

χρήσης, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των 

ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, η Εταιρεία βασίζεται σε 

μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται μελλοντικά λειτουργικά 

αποτελέσματα καθώς και δεδομένα της αγοράς. 

– Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Η Εταιρεία, με βάση το ΔΛΠ 19, προβαίνει σε 

εκτιμήσεις των παραδοχών βάσει των οποίων υπολογίζεται αναλογιστικά η πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού.  

– Αποσβέσεις παγίων: Η Εταιρεία, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, επανεξετάζει την 

ωφέλιμη ζωή και την υπολειμματική αξία των ενσώματων και άυλων παγίων με γνώμονα 

τις τεχνολογικές, θεσμικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και την εμπειρία από την 

εκμετάλλευσή τους. 

– Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της 

λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν 

θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές 

αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, 

στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την 

ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθούν μια συνεχή 

συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των 
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αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με 

τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει 

υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της 

πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις 

διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. 

– Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης 

τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι 

η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μείον 

το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. H διοίκηση 

της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον υπολογισμό τυχόν πρόβλεψης απομείωσης 

των αποθεμάτων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική απαξίωση των 

αποθεμάτων, την κίνηση τους μέσα στη χρήση, τον προγραμματισμό για την επόμενη 

περίοδο και εκτίμηση της μελλοντικής τιμής πώλησης. 

– Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες και 

συμβατικά περιουσιακά στοιχεία: Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση 

του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την 

οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες. Σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού, επικαιροποιούνται τα ιστορικά ποσοστά που χρησιμοποιούνται 

και αναλύονται οι εκτιμήσεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Η συσχέτιση 

μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις. Το ύψος των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των 

συνθηκών και των προβλέψεων της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον, η 

εμπειρία του παρελθόντος αλλά και οι προβλέψεις που γίνονται για το μέλλον ενδέχεται 

να μην οδηγήσουν σε συμπεράσματα ενδεικτικά του πραγματικού ύψους αθέτησης 

υποχρεώσεων πελατών στο μέλλον. 

– Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές 

υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε 

περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη 

των νομικών συμβούλων. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιαδήποτε αντιδικία ή νομική 

υπόθεση θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία 

υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας 

όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται 

σε σημαντικό βαθμό η κρίση της διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται 

διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει τη πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς 

αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την 

πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημιάς. 

Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν 

σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

9 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

9.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αφορούν τη λήψη και τη παροχή υπηρεσιών καθώς και την 

απόκτηση αποθεμάτων στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας, από τρίτες 

χώρες και οι οποίες μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών 
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στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές 

της εύλογης αξίας. 

9.2 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

o Κοινοπραξίες 

Κοινοπραξίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η «Printec Α.Ε.» έχει συνάψει ένα συμβατικό 

διακανονισμό με ένα ή περισσότερα μέρη να αναλάβουν μια οικονομική δραστηριότητα που 

υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.  

9.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται 

από την Εταιρεία καθώς και λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Εταιρεία και 

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα κατά την 

ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό 

των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Όσον αφορά το κόστος 

των ιδιοπαραγώμενων λογισμικών αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που 

διενεργήθηκαν από την Εταιρεία για την ανάπτυξη του. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες 

κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισμικού πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται 

στα έξοδα της περιόδου στην οποία αυτές πραγματοποιούνται. 

Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 

κατά τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους, που ανέρχονται σε 4 έως 5 έτη. Επιπλέον, τόσο το 

αποκτώμενο όσο και το ιδιοπαραγώμενο λογισμικό υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

του σε ετήσια βάση. 

9.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός 

εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων 

παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή 

βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή 

τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα 

κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα 

αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι 

προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Η εκτιμώμενη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής ανά κατηγορία παγίου κυμαίνεται μεταξύ: 

 

Εγκαταστάσεις σε κτίρια 10 έως 12 έτη

Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5 έως 10 έτη

Μεταφορικά μέσα 6 έως 7 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έως 10 έτη
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Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 

συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική 

αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 

απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία 

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής εκτιμώμενης τιμής πώλησης και της 

αξίας χρήσεως. Καθαρή εκτιμώμενη τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία 

τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 

αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται 

στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο. 

9.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η 

πώληση. 

9.6 Αποµείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού 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 και 

της αξίας λόγω χρήσης. 

Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 

επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών 

Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης 

του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

9.7 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών 

εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 

εξαρτάται από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους. Με 

εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα, 
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η Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους 

πλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται 

μέσω αποτελεσμάτων, του κόστους συναλλαγής. Οι απαιτήσεις από πελάτες που δεν περιέχουν 

σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα, αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά 

να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 

(SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες 

προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι 

ταμιακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 

Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 

περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην 

αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την 

οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες: 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 

(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την 

αποαναγνώριση 

o Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική 

αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό 

την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των 

ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν 

ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό 

μοντέλο. 

o Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν 

πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι συμβατικές 

ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του 

υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου. 

Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο 
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αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 

 

 

o Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω 

των συνολικών εισοδημάτων 

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις 

συμμετοχικές επενδύσεις του ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία 

μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το «ΔΛΠ 

32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, και δεν κατέχονται προς εμπορία». Η ταξινόμηση 

καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο. 

Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 

ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός εάν η Εταιρεία επωφελείται 

από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται  στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι 

συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων 

δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 

• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή 

• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους να λαμβάνει ταμειακές ροές από το 

περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ’ ολοκλήρου τις 

λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει 

συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία δεν έχει 

μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα να εισπράξουν ταμειακές ροές από ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό 

κατέχουν τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει 

ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε 

έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει το 

μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής της. Στην περίπτωση 

αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό 

στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

η Εταιρεία κατέχει. 

9.8 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 

λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 

πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις τους προς τον πελάτη, 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. Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση 

καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονομαστική αξία, 

αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. 

Σχετικά με τις μη επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 

προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια 

ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς 

με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία για πιστωτικές ζημιές, 

προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό 

περιβάλλον. Οι επισφαλείς απαιτήσεις αξιολογούνται μία προς μία για τον υπολογισμό της 
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σχετικής πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων. 

9.9 Ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως repos και 

τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών.  

9.10 Μετοχικό κεφάλαιο  

 Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

9.11 Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για 

την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 

Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις εκτός εάν η  Εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση για 

τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

9.12 Λογιστική Φόρου Εισοδήματος 

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή 

απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες 

περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές 

και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. 

Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.  

Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει 

στις προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες 

φορολογικές τους βάσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει 

την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό 

ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της 

ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές. 

Οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους αναγνωρίζονται ως 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους 
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φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά την ημερομηνία 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Οι αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

στοιχείο του φόρου εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από αυτές που 

προκύπτουν από συγκεκριμένες μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι 

οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 

9.13 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους 

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, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό 

ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή 

θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης 

Η Εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών.  

9.13.1.1.1  Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην οικονομική θέση για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 

2112/20 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 την χρήση της Μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας 

Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και 

μεταβολές σε αναλογικές υποθέσεις κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου χρεώνονται ή 

πιστώνονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (καθαρή θέση). 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές 

στα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι προαιρετικές για την παραμονή των εργαζομένων στην 

υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την 

περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία 

κατοχύρωσης των παροχών. 

9.13.1.1.2  Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ 

τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρείας (νομική ή 

τεκμαιρόμενη) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. 

ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών 

που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία (ή και ο 

εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 
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Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 

αναγνωρίζεται ως μία υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως 

αντίστοιχο έξοδο. 

9.13.1.1.3 Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία 

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από την 

Εταιρεία πριν την συνήθη ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόμενος αποδέχεται 

την οικειοθελή αποχώρηση από την υπηρεσία σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγμένα δεσμεύεται είτε να 

τερματίσει την απασχόληση των εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές τυπικό σχέδιο χωρίς 

πιθανότητα αποχώρησης είτε παρέχοντας παροχές εξόδου σαν αποτέλεσμα προσφοράς 

προκειμένου να προωθηθεί η οικειοθελής αποχώρηση.  

9.14 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. 

9.15  Μισθώσεις  

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 

και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της 

μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα 

αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται 

μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε 

να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα 

μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη ζωή του παγίου.  

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 

παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων 

αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την 

διάρκεια της μίσθωσης. 

9.16 Αναγνώριση εσόδων 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις 

σχετικές διερμηνείες για έσοδα από συμβόλαια με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο 

πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες.  

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα 

αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν 

πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για 

την ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

σύμβασης αυτής. 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα 

για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που 

εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των 

πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη 

μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση 

εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον 

πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή 
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την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 

πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 

λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 

πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, 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. 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 

(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 

υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Η αναγνώριση των εσόδων κατά κατηγορία, γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους 

κινδύνους που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί 

βάσιμα, πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, το στάδιο 

ολοκληρώσεως της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την συναλλαγή και αυτές που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωσή της μπορεί να αποτιμηθούν βάσιμα. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση πραγματικού 

επιτοκίου. 

Έσοδα από ενοίκια  

Ενοίκια εισπρακτέα αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων με βάση το ποσό ενοικίων 

που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο. 

Έσοδα από Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

9.17 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια:  

• υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 

συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και  

• πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού παρουσιάζονται σαν αναβαλλόμενο έσοδο στο παθητικό και αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων που αφορούν. 
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9.18 Διανομή μερισμάτων  

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζονται 

ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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10 Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

10.1 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για τις 

παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι ελεύθερα βαρών. 

10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και 

λογισμικά προγράμματα τα οποία είτε έχουν αποκτηθεί είτε αναπτυχθεί από ίδια μέσα. Η ανάλυση 

των λογιστικών αξιών άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παρουσιάζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

Ποσά σε €

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

κτιρίων

Μηχανολογικός

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος 332.885,86 104.410,22 575.120,62 14.117.277,97 408.115,21 15.537.809,88

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -262.574,17 -90.922,37 -507.036,86 -5.067.989,11 0,00 -5.928.522,51

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2017 70.311,69 13.487,85 68.083,76 9.049.288,86 408.115,21 9.609.287,37

Προσθήκες 0,00 96,77 0,00 3.314.275,66 129.054,61 3.443.427,04

Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 -435.100,00 -35.530,81 0,00 -470.630,81

Καταστροφή παγίων 0,00 0,00 0,00 -121.690,08 0,00 -121.690,08

Αναταξινομήσεις 0,00 0,00 0,00 477.191,11 -537.169,82 -59.978,71

Δαπάνη απόσβεσης -20.288,19 -1.777,63 -38.286,20 -1.416.434,69 0,00 -1.476.786,71

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων 0,00 0,00 409.824,80 13.630,48 0,00 423.455,28

Αποσβέσεις καταστραφέντων παγίων 0,00 0,00 0,00 3.198,43 0,00 3.198,43

Κόστος 332.885,86 104.506,99 140.020,62 17.751.523,85 0,00 18.328.937,32

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -282.862,36 -92.700,00 -135.498,26 -6.467.594,89 0,00 -6.978.655,51

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017 50.023,50 11.806,99 4.522,36 11.283.928,96 0,00 11.350.281,81

Προσθήκες 257.380,88 0,00 0,00 3.665.103,51 0,00 3.922.484,39

Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 -11.574,71 -56.453,42 0,00 -68.028,13

Καταστροφή παγίων -218.154,78 0,00 0,00 -253.890,80 0,00 -472.045,58

Αποσυναρμολογήσεις Παγίων 0,00 0,00 0,00 -46.810,95 0,00 -46.810,95

Δαπάνη απόσβεσης -22.994,96 -1.680,87 -4.522,33 -1.721.044,30 0,00 -1.750.242,46

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων 0,00 0,00 11.574,71 55.891,56 0,00 67.466,27

Αποσβέσεις καταστραφέντων παγίων 218.154,77 0,00 0,00 59.824,28 0,00 277.979,05

Αποσβέσεις Αποσυναρμολογήσεων Παγίων 0,00 0,00 0,00 31.355,20 0,00 31.355,20

Κόστος 372.111,96 104.506,99 128.445,91 21.059.472,19 0,00 21.664.537,05

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -87.702,55 -94.380,87 -128.445,88 -8.041.568,15 0,00 -8.352.097,45

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2018 284.409,41 10.126,12 0,03 13.017.904,04 0,00 13.312.439,60

Ποσά σε €
Λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος 3.468.604,33 0,00 3.468.604,33

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (2.240.030,14) 0,00  (2.240.030,14)

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2017 1.228.574,19 0,00 1.228.574,19

Προσθήκες 200.875,00 31.747,79 232.622,79

Δαπάνη απόσβεσης  (539.578,91) 0,00  (539.578,91)

Κόστος 3.669.479,33 31.747,79 3.701.227,12

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (2.779.609,05) 0,00  (2.779.609,05)

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017 889.870,28 31.747,79 921.618,07

Προσθήκες 76.367,98 0,00 76.367,98

Ζημίες απομείωσης αναγνωρισμένες στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
0,00  (31.747,79)  (31.747,79)

Δαπάνη απόσβεσης  (401.762,24) 0,00  (401.762,24)

Κόστος 3.745.847,31 0,00 3.745.847,31

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (3.181.371,29) 0,00  (3.181.371,29)

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2018 564.476,02 0,00 564.476,02
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Οι αποσβέσεις και τυχόν ζημιές λόγω απομείωσης των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

10.3 Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Το 2015 η Εταιρεία προέβη στην συμμετοχή της Αύξησης του Κεφαλαίου της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής Τράπεζας. Παρακάτω παρατίθεται σχετική ανάλυση της επένδυσης αυτής. 

 

10.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές, αναλύεται ως εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4579/2018 τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 

φορολογούνται με συντελεστή 29% ενώ μειώνεται σταδιακά σε 28% για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2019, σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, σε 26% για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 

2022 και επομένων ετών. 

 

Αντίστοιχα ο αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

αναλύεται ως εξής: 

 

Επένδυση
% 

συμμετοχής
Χώρα

Αριθμός 

συνεταιριστικών 

μεριδίων

Τιμή/μερίδιο
Σύνολο 

Επένδυσης

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 0,03% Ελλάδα 2.500 8,00 €                 20.000,00 € 

Αναβαλόμενη 

φορολογική 

απαίτηση

Αναβαλόμενη 

φορολογική 

υποχρέωση

Αναβαλόμενη 

φορολογική 

απαίτηση

Αναβαλόμενη 

φορολογική 

υποχρέωση

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 0,00 54.656,33 0,00 57.837,93

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 49.375,40 0,00 55.852,93 0,00

Αποθέματα 115.966,48 0,00 60.083,22 0,00

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 46.223,23 29.841,25 285.939,14 43.541,95

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία
121.118,35 0,00 134.468,28 0,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 153.750,94 104,95 32.373,53 12.689,32

Σύνολο 486.434,40 84.602,53 568.717,10 114.069,20

Απόσβεση 84.602,53 114.069,20

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / 

(υποχρέωση)
401.831,87 454.647,90

Ποσά σε €

31.12.2018 31.12.2017

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Έσοδα/ (Έξοδα) Έσοδα/ (Έξοδα)

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 3.181,60 4.669,31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -6.477,53 -231,72

Αποθέματα 55.883,26 -287.916,78

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις -228.591,79 231.574,62

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
-11.573,28 5.876,54

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -320.080,94 18.894,13

Σύνολο -507.658,68 -27.133,90
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10.5 Αποθέματα 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποθέματα» αναλύεται ως εξής: 

 

10.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές απαιτήσεις» αφορά ανοικτά υπόλοιπα από πελάτες 

από τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

 

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. 

Για διασφάλιση τραπεζικών δανείων έχουν εκχωρηθεί απαιτήσεις κατά πελατών στις 

δανειοδότριες τράπεζες συνολικής αξίας γεγενημένων απαιτήσεων € 1.702.530,52. 

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν 

απομείωση τους. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχει σχηματιστεί σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 662 

χιλ. περίπου.  

 

Ο υπολογισμός των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών για την χρήση 2018 εμφανίζεται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Εμπορεύματα 3.763.350,44 5.587.519,68

Ανταλλακτικά 56.654,84 44.207,66

3.820.005,28 5.631.727,34

Απομείωση Αξίας λόγω 

Απαξίωσης
-414.166,00 -207.183,53

3.405.839,28 5.424.543,81

Προκ/λες για αγορές 

εμπορευμάτων
9.144,40 48.505,62

Σύνολο 3.414.983,68 5.473.049,43

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Εμπορικές απαιτήσεις

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 7.219.229,83 7.387.605,26

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 1.731.822,75 1.764.587,96

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων 556.870,95 560.766,39

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -662.231,00 -1.552.338,10

Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 8.845.692,53 8.160.621,51

Σύνολο 8.845.692,53 8.160.621,51
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Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων από τρίτους παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

 

 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε εκτίμηση της ανακτησιμότητας της απαίτησης για κάθε 

πελάτη. 

10.7 Λοιπές απαιτήσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε €
Τρέχουσες 

απαιτήσεις

Ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις μέχρι 

30 ημέρες 

Ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις μέχρι 

90 ημέρες

Ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις μέχρι 

180 ημέρες

Ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις πάνω 

από 180 ημέρες

Σύνολο

Πελάτες Τραπεζικού τομέα

Αναμενόμενο ποσοστό επισφάλειας 0,01% 0,01% 0,06% 0,78% 2,79%

Συνολικό ποσό απαιτήσεων 4.775.459,55 682.724,52 188.172,39 1.066,40 79.246,10 5.726.668,96

Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές 373,25 53,36 104,30 8,33 2.211,15 2.750,39

Πελάτες Μη-Τραπεζικού τομέα

Αναμενόμενο ποσοστό επισφάλειας 0,01% 0,01% 0,04% 0,09% 0,17%

Συνολικό ποσό απαιτήσεων 1.080.826,91 245.286,03 5.463,43 38.566,83 10.690,09 1.380.833,29

Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές 134,13 30,44 2,00 33,95 18,40 218,92

Συνολικές Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές 507,38 83,80 106,30 42,28 2.229,55 2.969,31

31.12.2018

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Λιγότερο από 3 μήνες 7.731.336,46 7.356.580,13

Μεταξύ 3 και 6 μηνών 594.076,96 452.791,42

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 111.234,00 299.516,99

Μεγαλύτερη του 1 έτους 409.045,11 51.732,97

Σύνολο 8.845.692,53 8.160.621,51

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Λοιπές απαιτήσεις

Μακροπρόθεσμες

Εγγυήσεις 41.796,23 72.484,23

Σύνολο 41.796,23 72.484,23

Βραχυπρόθεσμες

Λοιποί χρεώστες 456,20 361,64

Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων
16.535,96 21.744,14

Προκαταβολές σε προμηθευτές 27.880,03 172.386,34

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 98.354,32 544.524,57

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου 0,00 22.771,22

Έξοδα επομένων χρήσεων 482.924,51 472.100,00

Αγορές υπο παραλαβή 15.318,78 238.018,01

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 308.712,54 245.896,61

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -45.602,85 -45.602,85

Σύνολο 904.579,49 1.672.199,68
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10.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

10.9  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε € 2.275.505,50 

και αποτελείται από 77.530 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35. Όλες οι 

μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου 

και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβλημένο. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

10.10 Αποθεματικά 

➢ Τακτικό αποθεματικό: 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της 

χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο 

του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας 

απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 το ύψους 

του τακτικού αποθεματικού ανέρχονταν σε € 109.204,75. 

➢ Φορολογηθέντα αποθεματικά κατά ειδικό τρόπο 

Στο κονδύλι αυτό συμπεριλαμβάνονται αποθεματικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί βάσει ειδικών 

διατάξεων φορολογικών νόμων, οι οποίο μεταθέτουν την φορολόγηση αυτών κατά το χρόνο 

διανομής τους προς τους μετόχους της Εταιρείας ή κεφαλαιοποίησης αυτών. Κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 το ύψος των φορολογηθέντων αποθεματικών κατά ειδικό τρόπο ανέρχονταν σε 

€ 661.226,18 από τα οποία τα € 575.911,53 αφορούσαν αποθεματικό από πώληση συμμετοχών. 

 

 

 

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα

Ταμείο μετρητών 10.150,39 2.243,56

Καταθέσεις όψεως:

Σε ευρώ 3.080.347,69 2.873.241,76

Σε ξένο νόμισμα 555,87 865,03

Σύνολο 3.091.053,95 2.876.350,35

Ποσά σε €
Αριθμός 

Μετοχών
Κοινές Μετοχές

Διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Σύνολο

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1/1/2017 77.530 2.275.505,50 8.777.994,50 11.053.500,00

Νέο κεφάλαιο που εκδόθηκε σε μετρητά 0 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο την 31/12/2017 77.530 2.275.505,50 8.777.994,50 11.053.500,00

Νέο κεφάλαιο που εκδόθηκε σε μετρητά 0 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο την 31/12/2018 77.530 2.275.505,50 8.777.994,50 11.053.500,00
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10.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» 

αφορά το βραχυπρόθεσμο μέρος του μη μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου που έχει 

ληφθεί από την Alpha Bank, το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου που έχει 

ληφθεί από την Eurobank και το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου που 

λήφθηκε κατά την τρέχουσα χρήση από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αφορά α) ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε 

μετοχές που έχει ληφθεί από την Alpha Bank, υπόλοιπο του οποίου, την 31η Δεκεμβρίου 2018, 

ανέρχεται σε € 1.226.679,00 με αποπληρωμή του εντός της επόμενης χρήσης β) ποσό 75.000,00 

€ το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου που έχει ληφθεί από τη Τράπεζα Eurobank και γ) ποσό 

385.000,00 € το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου που έχει ληφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση της μεταβολής των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί στην κατάσταση ταμιακών ροών, 

βάσει της τροποποίησης του ΔΛΠ 7. 

 

 

10.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία 

οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το 

ύψος της οποίας 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. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 

αναίτιας απόλυσης. Σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

Ποσά σε € 2018 2017

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια 0,00 1.226.679,00

Άλλοι δανεισμοί:

Τράπεζα Πειραιώς 385.000,00 525.000,00

Τράπεζα Eurobank 75.000,00 150.000,00

460.000,00 1.901.679,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια  - βραχυπρόθεσμο στοιχείο 1.226.679,00 639.996,00

Τράπεζα Πειραιώς - βραχυπρόθεσμο στοιχείο 140.000,00 140.000,00

Τράπεζα Eurobank - βραχυπρόθεσμο στοιχείο 75.000,00 450.010,00

Άλλοι δανεισμοί:

Τράπεζα Πειραιώς 46,26 1,08

Τράπεζα Alpha Bank 0,00 0,12

Τράπεζα Eurobank 500.000,00 300.000,00

1.941.725,26 1.530.007,20

 

Σύνολο δανεισμών 2.401.725,26 3.431.686,20

Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμες 

Δανειακές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2018 1.901.679,00 300.001,20 1.230.006,00 3.431.686,20

Ταμειακές Ροές 200.045,06 -1.230.006,00 -1.029.960,94

Μη Ταμειακές Ροές

- Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 

που έγιναν Βραχυπρόθεσμες στη διάρκεια του 2018 -1.441.679,00 1.441.679,00 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2018 460.000,00 500.046,26 1.441.679,00 2.401.725,26
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χρηματοδοτούνται. 

Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη 

αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  

Η Εταιρεία ανέθεσε σε αναγνωρισμένο ανεξάρτητο μελετητή - αναλογιστή, να πραγματοποιήσει 

εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει 

αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας αναλογιστικής 

μελέτης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχουν ως κάτωθι: 

 

Έξοδα παροχών σε εργαζομένους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

Ποσά σε €

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως 2018 2017

α Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 463.683,74 472.103,10

β Δαπάνη τόκου 7.882,62 8.497,86

γ Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 45.106,61 43.970,84

δ Κόστος προϋπηρεσίας-μη κατοχυρωμένων παροχών 0,00 0,00

ε Κόστος προϋπηρεσίας- κατοχυρωμένων παροχών 0,00 0,00

στ Κόστος μεταβατικών προβλέψεων 0,00 0,00

ζ Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών 0,00 0,00

η Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 75.972,83 120.211,55

θ Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί, …) 0,00 0,00

ι Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 102.649,39 152.416,33

κ Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση 5.523,00 28.683,27

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 484.473,41 463.683,74

(α)  +  (β)  +  (γ)  +  (δ)  +  (ε)  +  (στ)  + (ζ)  +(η) + (θ) -  (ι)  -  (κ)

Αναλογιστικές Υποθέσεις - Παραδοχές 2018 2017

Τεχνικό επιτόκιο 1,60% 1,70%

Αύξηση μισθών 1,70% 1,70%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%

Πίνακας Θνησιμότητας EVK 2000 EVK 2000

«Καθαρό» Ποσοστό Αποχωρήσεων (Παραιτήσεις μείον Απολύσεις) 4,00% 4,00%

Μέση ηλικίας συνταξιοδότησης
Όπως προσδιορίζονται από τον φορέα κύριας 

ασφάλισης κάθε εργαζομένου

Όπως προσδιορίζονται από τον φορέα 

κύριας ασφάλισης κάθε εργαζομένου

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Mισθοί, ημερομίσθια και λοιπές παροχές 6.243.031,72 6.525.048,54

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.425.128,47 1.471.606,69

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 102.649,39 187.141,33

Σύνολο 7.770.809,58 8.183.796,56

Αριθμός εργαζομένων 197 199
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10.13 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» αφορά ανοικτά υπόλοιπα από 

προμηθευτές από την συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας.  

 

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη 

αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν καθορίζεται 

ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

10.14  Λοιπές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Εμπορικές υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις σε τρίτους

Ανοικτό υπόλοιπο 5.496.329,42 5.311.343,58

Επιταγές πληρωτέες 264.640,59 195.769,72

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.760.970,01 5.507.113,30

Σύνολο 5.760.970,01 5.507.113,30

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Λοιπές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις 5.489.825,84 4.867.108,21

Επιχορηγήσεις 4.967,70 197.002,77

Λοιπές Προβλέψεις 0,00 327.915,38

Συμβατικές Υποχρέωσεις 354.435,64 0,00

Σύνολο 5.849.229,18 5.392.026,36

Βραχυπρόθεσμες

Λοιποί πιστωτές 9.159,13 8.703,98

Επιχορηγήσεις 94.204,93 0,00

Υποχρεώσεις factoring 1.412.155,78 1.209.415,32

Προκαταβολές πελατών 146.782,72 290.470,39

Κοινωνική ασφάλιση 347.807,52 347.509,04

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 90.144,40 349.257,75

Έσοδα επομένων χρήσεων 581.754,60 751.066,03

Συμβατικές Υποχρέωσεις 254.084,62 0,00

Σύνολο 2.936.093,70 2.956.422,51
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10.15 Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

10.16 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά είδος αναλύονται ως εξής: 

 

10.17 Άλλα έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2018 31.12.2017

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις

Τρέχουσα προκαταβολή φόρου εισοδήματος 552.607,73 1.161.373,06

Πιστωτικό επιστροφής φόρου εισοδήματος 59.539,96 0,00

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 29.692,83 29.692,84

Σύνολο 641.840,52 1.191.065,90

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος 0,00 2.152.167,14

ΦΠΑ 575.265,49 572.993,72

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών & Ειδική Εισφορά 

Αλληλεγγύης
241.758,72 234.795,43

Φόροι αμοιβών τρίτων 2.271,19 3.665,39

Λοιποί Φόροι 10.617,08 21.356,58

Σύνολο 829.912,48 2.984.978,26

Καθαρή υποχρέωση 188.071,96 1.793.912,36

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Εμπορευμάτων 16.058.120,59 27.726.706,83

Παροχής Υπηρεσιών 19.714.551,23 17.916.668,12

Καθαρές πωλήσεις 35.772.671,82 45.643.374,95
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10.18 Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Έσοδα από επιχορηγήσεις 97.830,14 33.662,03

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 25.775,48 28.265,24

Συναλλαγματικές διαφορές 32.596,89 313.901,30

Αποζημιώσεις από καταστροφές παγίων 224.127,66 189.724,20

Έσοδα από αχρησιμοποιήτες προβλέψεις 157.915,38 0,00

Κέρδη εκποίησης παγίων 16.048,34 11.000,00

Συμμετοχή ιδιοκτήτη σε εργασίες επί μισθωμένου 

κτηρίου
75.645,17 0,00

Αντιστροφή πρόβλεψης επισφαλών πελατών 5.915,44 0,00

Λοιπά 1.820,95 18.347,78

Σύνολο 637.675,45 594.900,55

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

Συναλλαγματικές διαφορές 67.873,55 364.757,66

Ζημιά υποτίμησης αύλων στοιχείων 31.747,79 0,00

Ζημιές από εκποίηση/διαγραφή περιουσιακών 

στοιχείων
1,71 18.275,20

Ζημιές από καταστροφή περιουσιακών στοιχείων 194.065,20 118.491,65

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα 206.982,47 0,00

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 850.000,00

Διαγραφή απαιτήσεων 5.315,32

Κατάπτωση ρήτρας 22.771,22 0,00

Τόκοι υπερημερίας 154,53 544,52

Αποζημίωση πρόωρης λύσης μίσθωσης 12.000,00

Πρόστιμα 2.152,26 307,20

Λοιπά 34.381,51 28.198,63

Σύνολο 577.445,56 1.380.574,86

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Κόστος πωλήσεων

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 13.262.911,84 21.195.471,17

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.873.086,44 6.058.350,79

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 551.114,79 821.123,74

Παροχές τρίτων 4.203.370,56 4.041.740,36

Φόροι-Τέλη 75.246,56 50.545,00

Διάφορα έξοδα 3.138.516,27 3.544.236,27

Αποσβέσεις 2.086.107,89 1.951.355,52

Προβλέψεις 646,66 8.400,61

Σύνολο 29.191.001,01 37.671.223,46
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10.19  Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 

10.20  Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 

10.21  Χρηματοοικονομικό κόστος 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Έξοδα διοίκησης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.312.093,75 1.380.192,07

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 219.596,54 197.463,99

Παροχές τρίτων 102.901,90 78.307,85

Φόροι-Τέλη 4.228,25 8.770,82

Διάφορα έξοδα 68.580,50 49.621,11

Αποσβέσεις 40.241,19 13.721,99

Προβλέψεις 15.053,75 1.985,19

Σύνολο 1.762.695,88 1.730.063,02

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Έξοδα διάθεσης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 585.629,39 713.505,91

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 12.204,92 16.514,12

Παροχές τρίτων 241.201,48 209.824,75

Φόροι-Τέλη 19.222,97 25.252,57

Διάφορα έξοδα 58.251,71 53.331,94

Αποσβέσεις 25.655,62 51.288,11

Προβλέψεις 2.729,65 23.380,26

Σύνολο 944.895,74 1.093.097,66
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10.22  Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό 

φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας, και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά 

αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, έχει ως εξής: 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων -71.022,92 -100.815,09

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων -24.174,55 -14.221,38

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων δανείων -48.835,30 -147.754,55

Προμήθειες τραπεζικών εργασιών -34.789,32 -53.128,59

Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 -38.736,57

Τόκοι έξοδα προεξόφλησης απαιτήσεων factoring -13.607,27 -28.428,07

Τόκοι έξοδα forfaiting -187.821,67 -80.824,71

Τόκοι αναλογιστικής μελέτης -7.882,62 -8.497,85

Τόκοι έσοδα καταθέσεων 5.101,85 4.796,29

Σύνολο -383.031,80 -467.610,52

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Τρέχων φόρος εισοδήματος -579.553,60 -1.169.954,91

Αναβαλλόμενος φόρος -507.658,68 -27.133,90

Σύνολο -1.087.212,28 -1.197.088,81
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10.23 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους 

κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό 

κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

 

11 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

11.1  Δεσμεύσεις 

Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία παρείχε τις ακόλουθες εγγυήσεις: 

 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 3.551.277,28 3.895.705,98

-μείον/πλέον: Προσωρινές διαφορές στα 

έσοδα
-1.065.882,19 -7.448,56

-πλέον/μείον: Προσωρινές διαφορές στις 

δαπάνες
-629.085,27 -86.116,62

Προσαρμογές στο φόρο για Έξοδα που 

δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

- Διαφορές στις δαπάνες 12.084,62 89.002,98

- Μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες 300.066,25 156.429,80

- Ποσό που φορολογηθηκε τις προηγούμενες 

χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων
-170.000,00 -13.246,31

1.998.460,69 4.034.327,27

Συντελεστής Φόρου 29,00% 29,00%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου -579.553,60 -1.169.954,91

Προσαρμογές στο φόρο για μεταβολή στον 

συντελεστή 
-16.118,12 0,00

Φόρος προσωρινών διαφορών -491.540,56 -27.133,90

Πραγματική Δαπάνη Φόρου -1.087.212,28 -1.197.088,81

Αναλύεται σε:

Τρέχων Φόρο χρήσης 579.553,60 1.169.954,91

Αναβαλλόμενο Φόρο 507.658,68 27.133,90

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2018

01.01 - 

31.12.2017

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 2.464.065,00 2.698.617,17

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 77.530,00 77.530,00

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 31,7821 34,8074

Ποσά σε € 2018 2017

Eγγυητικές επιστολές έργων 719.076,29 763.638,75

Σύνολο 719.076,29 763.638,75
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11.2 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη για την περίοδο 01/01 - 31/12/2018 και 01/01 

- 31/12/2017, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από 

τέτοιες συναλλαγές κατά την 31/12/2018 και 31/12/2017, έχουν ως εξής: 

 

Οι συναλλαγές με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας που 

αναγνωρίστηκαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 έχουν ως κάτωθι: 

 

11.3 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Σημειώνεται ότι, για τις χρήσεις 2011 έως και 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 

παρ. 5 Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος για τις χρήσεις 2011 έως 

και 2017 έχει ολοκληρωθεί και χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα 

χωρίς επιφύλαξη. Αντίστοιχα, για την χρήση 2018 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν 

θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ποσά σε € 2018 2017

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.181.721,17 5.206.420,09

4.181.721,17 5.206.420,09

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 667.514,82 170.458,88

667.514,82 170.458,88

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Από συγγενείς (κοινοπραξίες) 0,00 7.211,68

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.732.691,49 1.839.855,19

1.732.691,49 1.847.066,87

Υποχρεώσεις

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 371.275,51 306.529,81

371.275,51 306.529,81

Ποσά σε € 2018 2017

Bραχυπρόθεσµες παροχές

 - Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 876.531,92 1.185.451,98

 - αμοιβές σε είδος και λοιπές παροχές 4.101,50 25.092,39

 - αποζημιώσεις 0,00 95.615,60

Σύνολο 880.633,42 1.306.159,97
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Νομικές δεσμεύσεις 

Από τον Μάιο του 2019 εκκρεμεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρείας, η συζήτηση 

της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 25/9/2019, της οποίας η έκβαση στην παρούσα φάση 

εκτιμάται ότι δεν επηρεάζει την χρηματοοικονομική θέση της 31/12/2018. 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

 

Η Εταιρεία είναι δεσμευμένη βάσει συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, αυτοκινήτων και τερματικών 

τραπεζικών συναλλαγών ως εξής: 

 

Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις 

Δεν υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2018 που να αφορούν σε δεσμεύσεις 

για κεφαλαιουχικές επενδύσεις. 

12 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος 

της αγοράς (διακυμάνσεις σε επιτόκια, τιμές της αγοράς κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 

ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας 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 τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

o Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 

Εταιρείας, 

o σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και  

o εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, και απαιτήσεις και υποχρεώσεις από μισθώσεις. 

12.1  Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος, όπως η εύλογη αξία ή μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου θα υπόκεινται σε διακύμανση λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει, για την Εταιρεία, από συνομολογημένες σε ξένο 

νόμισμα συναλλαγές, με χώρες εκτός Ευρωζώνης και χώρες που δεν έχουν συνδέσει το νόμισμά 

τους με το ευρώ.  

Η Εταιρεία έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Ωστόσο αν και η έκθεση της Εταιρείας στον 

συναλλαγματικό κίνδυνο είναι σημαντική η εταιρεία προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που 

είναι απαραίτητες ώστε να τον περιορίσει. 

Ποσά σε € 2018 2017

Όχι αργότερα από 1 έτος 2.021.944,04 2.209.300,82

Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 2.857.097,14 4.059.853,42

Περισσότερο από 5 έτη 440.652,24 122.403,40

Σύνολο 5.319.693,42 6.391.557,65
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12.2  Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος της πιθανότητας ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος σε ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο να προκαλέσει ζημία στο άλλο μέρος αποτυγχάνοντας να εξοφλήσει την 

σχετική υποχρέωση.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

για τα οποία έχουν σχηματισθεί οι απαραίτητες απομειώσεις είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων και των οφειλόμενων. Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία 

δεν εκτίθενται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία (ταμιακά ισοδύναμα) θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι οι 

συναλλασσόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες, το δημόσιο ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα ή ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι. 

Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την μέγιστη έκθεση στον κίνδυνο αυτό στο τέλος της τρέχουσας 

και της συγκριτικής περιόδου είναι η τρέχουσα αξία αυτών των κονδυλίων στις αντίστοιχες 

περιόδους. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι η έλευση της πιθανότητας 

χρεοκοπίας του αντισυμβαλλόμενου.  

12.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών 

διαθεσίμων και τραπεζικών υπεραναλήψεων. Η πολιτική της Εταιρείας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων ρευστότητας είναι να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων. 

12.4 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αναφέρεται σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση 

το Εuribor.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης έναντι του 

δανεισμού και των καταθέσεων της Εταιρείας, σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 

+0,5% –0,5% (2017: +/-0,5% επίσης). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία 

λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς και μέχρι σήμερα παρουσιάζονται 

σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € 2018 2017

Ανάλυση ευαισθησίας επιτοκίου

Ετήσια επιβάρυνση τόκων βραχυπρόθεσμων 

δανείων

0,50% 12.008,63 17.158,43

-0,50% -12.008,63 -17.158,43
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13 Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

τα οποία να μην ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη αυτών. 
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