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Ιζνινγηζκόο 

Ποζά ζε € εκ. 31/12/2018 31/12/2017 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       
Δλζώκαηα πάγηα       
Αθίλεηα 4 1.651.721,66 1.691.656,44 
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 4 505.906,31 542.806,27 
Λνηπόο εμνπιηζκόο 4 644.060,27 834.988,16 
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4 36.236,24 44.801,49 

ύλνιν   2.837.924,48 3.114.252,56 

Άσλα πάγια ζηοιτεία       
Λνηπά άπια 5 861,44 1.553,96 

ύλνιν   861,44 1.553,96 

Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   10.833,39 10.833,39 
Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 6 4.173,60 4.173,60 

ύλνιν   15.006,99 15.006,99 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ   2.853.792,91 3.130.813,51 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       
Απνζέκαηα       
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα 7 2.218.785,18 1.877.319,65 
Δκπνξεύκαηα 7 113.474,52 84.226,06 
Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 7 517.125,26 483.743,87 

ύλνιν   2.849.384,96 2.445.289,58 

Χρημαηοοικονομικά ζηοιτεία και προκαηαβολές       
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 8 2.204.668,17 2.067.702,81 
Λνηπέο απαηηήζεηο 9 805.540,39 487.323,11 
Πξνπιεξσκέλα έμνδα 10 7.037,69 7.146,88 
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 11 95.005,46 441.316,63 

ύλνιν   3.112.251,71 3.003.489,43 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ   5.961.636,67 5.448.779,01 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ   8.815.429,58 8.579.592,52 

        
Καζαξή ζέζε       
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα       
Κεθάιαην 12 2.098.345,00 2.098.345,00 

ύλνιν   2.098.345,00 2.098.345,00 

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα εις νέο       
Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 13 261.285,15 233.426,57 
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 13 1.787.859,06 1.787.859,06 
Απνηειέζκαηα εηο λέν 13 2.184.224,74 1.658.706,08 

ύλνιν   4.233.368,95 3.679.991,71 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   6.331.713,95 5.778.336,71 

Πξνβιέςεηο       
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 14 0,00 0,00 
Λνηπέο πξνβιέςεηο 14 0,00 0,00 

ύλνιν   0,00 0,00 

Τπνρξεώζεηο       
Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις       
Γάλεηα 15 71.147,33 0,00 
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 16 374.113,23 435.892,65 

ύλνιν   445.260,56 435.892,65 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       
Τξαπεδηθά δάλεηα 15 452.198,51 701.581,16 
Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 15 26.914,56 0,00 
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 17 1.228.689,90 1.404.761,51 
Φόξνο εηζνδήκαηνο  18 237.210,20 167.942,45 
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 19 35.917,58 37.354,72 
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 20 35.104,98 32.398,59 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 21 16.731,96 16.502,00 
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 22 5.687,38 4.822,73 

ύλνιν   2.038.455,07 2.365.363,16 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   2.483.715,63 2.801.255,81 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ   8.815.429,58 8.579.592,52 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 4 έσο 25 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία 

Ποζά ζε € εκ. 31/12/2018 31/12/2017 

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 23 5.835.700,80 5.581.796,42 

Κόζηνο πσιήζεσλ 
 

(3.895.126,53) (3.830.640,07) 

Μηθηό απνηέιεζκα   1.940.574,27 1.751.156,35 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 24 88.189,46 331.498,05 

    2.028.763,73 2.082.654,40 

Έμνδα δηνίθεζεο 25 (135.657,96) (120.149,47) 

Έμνδα δηάζεζεο 25 (1.049.048,89) (1.374.483,16) 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 26 (39.405,88) (6.569,97) 

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ   804.651,00 581.451,80 

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 27 1.020,65 8,21 

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 28 (15.084,23) (25.495,86) 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ   790.587,42 555.964,15 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 29 (237.210,18) (167.942,45) 

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά από θόξνπο   553.377,24 388.021,70 

 

 

Ράμα, 15 Μαξηίνπ 2019 
 
 O Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ. 

 
Ο Λνγηζηήο 

 

   

   
 
 
 

   

   

   

   

Κσλζηαληίλνο Γ.Σζηιηιήο Γεώξγηνο Δ. Σζηιηιήο Κσλζηαληίλνο Υ. Σζεθνύξαο 

Α.Γ.Σ.  
 

Α.Γ.Σ ΑΓΣ Ν 837210 

ΑΜ 516115 Η 191778 ΑΜ 0055388 Α΄ΣΑΞΗ 
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1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

 

1.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

Ζ «Κ. ΣΗΛΗΛΖ Α.Δ.»(εθεμήο «ε Eηαηξεία») έρεη ηελ λνκηθή κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο. Βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ Ν. 4308/2014 ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κηθξέο νληφηεηεο. Οη ζπλεκκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε 

www.tsililis.gr 

πλνπηηθά νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

 

Αξηζκόο Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ 

(ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.) 

10206753000 

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 094311570, ΓΟΤ  Tξηθάισλ 

Γηεύζπλζε έδξαο εηαηξείαο Οδφο Ράμαο - Σξηθάισλ, Ράμα, Σξηθάισλ Σ.Κ.42100 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Κσλζηαληίλνο Σζηιηιήο, (Πξφεδξνο Γ. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο) 

Γεψξγηνο Σζηιηιήο, (Αληηπξφεδξνο) 

Ησάλλα Κ. Σζηιηιή (Μέινο Γ..) 

Μνπδάθε Κσλζηαληίλα, (Μέινο Γ..) 

 
 

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Κ. ΣΗΛΗΛΖ Α.Δ.» ζπζηάζεθε δηα ηεο ππ’ αξηζκφλ 1330/1/12/1994 

Πξάμεο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Σξηθάισλ Διέλεο Α. Βνπηζειά (ζρεηηθφ ΦΔΚ η. ΑΔ & ΔΠΔ ππ’ αξηζκ. 

6869 /13-12-1994) θαη έρεη σο ζθνπφ:  

1.Σελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη εκπνξία θάζε ηχπνπ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θξαζηψλ. 

2.Σελ εηζαγσγή θαζψο θαη ηελ εμαγσγή ησλ εηδψλ απηψλ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3.Σελ αληηπξνζψπεπζε Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ εκπνξνβηνκεραληθψλ νίθσλ, πνπ αζρνινχληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηα είδε απηά. 

4.Σελ εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή ηξνθίκσλ, αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξψλ. 

5.Σελ εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεσο. 

6.Σελ εκπνξία , εηζαγσγή θαη εμαγσγή πξψησλ πιψλ θαη εκπνξνβηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

7.Σελ θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ, ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε θαη εκπνξία ζηαθπιηψλ. 

 

1.3 Μεηνρηθό Κεθάιαην Δηαηξείαο 

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 2.098.345,00 επξψ, είλαη νινζρεξψο 

θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 76.750 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη επηά επξψ θαη 

ηξηάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (27,34) επξψ ε θάζε κία. 
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2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

2.1 Βάζε θαηάξηηζεο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο(εθεμήο νη «ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
Γεθεκβξίνπ 2018 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (εθεμήο «Δ.Λ.Π.») φπσο πξνδηαγξάθνληαη απφ ην Νφκν 4308/2014. 

                    Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ: 

 
 

1. Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία έρεη αμηνινγεζεί γηα δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ       

θαη δελ ππάξρνπλ νξαηνί παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο 

ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

2. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

3. Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. H Δηαηξεία εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα βάζεη ηνπ Νφκνπ 4308/2014 κε εκεξνκελία πξψηεο εθαξκνγήο ηελ 

1/1/2014. 

4. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ή εληνπηζκνχ ιαζψλ γίλεηαη αλαδξνκηθή 

δηφξζσζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζεκεηψζεηο σο πξνο 

ηελ αιιαγή ή δηφξζσζε, ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ή ηε δηφξζσζε θαη νη ζρεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηα θνλδχιηα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ελψ νη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη 

κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

5. Γελ έρνπλ γίλεη ζπκςεθηζκνί κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ή κεηαμχ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ. 

6. Γελ ππήξμε παξέθθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4308/2014. 

7. Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Γελ 

πθίζηαληαη ζηνηρεία πνπ λα ηαμηλνκνχληαη σο «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε» ή «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ». 

8. Ζ Δηαηξεία βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αλήθεη ζηηο Μηθξέο Οληφηεηεο 

(άξζξν 1 παξ.2α θαη 2β Ν. 4308/2014). 

9. Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

2.2 Έγθξηζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018, 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 15 Μαξηίνπ 2018 θαη ηεινχλ ππφ ηελ 

νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 
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2.3 Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€) εθηφο εάλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 

2.4 Καιππηόκελε πεξίνδνο 

Ζ εηαηξεία εθάξκνζε ηα ΔΛΠ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2018 κε 

ζπγθξίζηκε πεξίνδν ηελ ρξήζε απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2017.  

 

3 ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία 

3.1 Δλζώκαηα πάγηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία 

Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο 

θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ 

παγίσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην βαζκφ 

πνπ δελ είραλ απνζβεζζεί πιήξσο πξηλ ηελ κεηάβαζε ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Ν. 

4308/2014). 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή 

σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ην πάγην λα 

εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. 

Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζην θφζηνο ή ζην απνζβέζηκν θφζηνο ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Εεκίεο απνκείσζεο 

πξνθχπηνπλ φηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο παγίνπ θαηαζηεί κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Ζ 

αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο γίλεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε απνκείσζε είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. 

Δλδείμεηο απνκείσζεο, κεηαμχ άιισλ, απνηεινχλ: (i) Ζ κείσζε ηεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ πέξαλ ηνπ 

πνζνχ πνπ ζα αλακελφηαλ σο απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ ή ηεο θαλνληθήο ρξήζεο ηνπ, (ii) δπζκελείο 

κεηαβνιέο ζην ηερλνινγηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο νληφηεηαο, (iii) ε αχμεζε 

ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο ή άιισλ πνζνζηψλ απνδφζεσλ κηαο επέλδπζεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη (iv) απαμίσζε ή θπζηθή βιάβε 

ελφο ζηνηρείνπ. Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν. Οη δεκίεο 

απνκείσζεο αλαζηξέθνληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ  παχνπλ λα 

πθίζηαληαη. Δηδηθά, ε απνκείσζε ππεξαμίαο δελ αλαζηξέθεηαη. Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ κεηά ηελ 

αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο δε κπνξεί λα ππεξβεί ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε ην πάγην εάλ 

δελ είρε αλαγλσξηζηεί ε δεκία απνκείσζεο. 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο κέζα ζηελ 

σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο, ε νπνία, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 
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Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

 

Μεραλήκαηα  

25 έηε 

 

6-8 έηε 

 

Δμνπιηζκφο, έπηπια 

 

Άπια ζηνηρεία 

 

 

10 έηε 

 

5έηε 

ηνηρεία ησλ Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ κε αμία θηήζεο κηθξφηεξε ησλ Δπξψ 1.500,00 

απνζβέλνληαη πιήξσο θαηά ην έηνο θηήζεο ηνπο. 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο νηθνλνκηθέο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 

επαλεμέηαζε ζε εηήζηα βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

Παύζε αλαγλώξηζεο παγίσλ 

Έλα πάγην ζηνηρείν παχεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ φηαλ ην ζηνηρείν απηφ δηαηίζεηαη ή φηαλ 

δελ αλακέλνληαη πιένλ κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπ. 

Σν θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παχζε αλαγλψξηζεο παγίνπ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ. 

Σν θέξδνο ή ε δεκία απφ ηελ παχζε αλαγλψξηζεο παγίνπ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ζην ρξφλν πνπ ην ζηνηρείν παχεη λα αλαγλσξίδεηαη. 

Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζαξκφδεηαη ακέζσο ζην αλαθηήζηκν πνζφ, εάλ ε 

ινγηζηηθή ηνπ αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ππνινγηδφκελν αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Όηαλ νη ιφγνη γηα ηελ ζρεηηθή πξνζαξκνγή παχνπλ λα ηζρχνπλ, ε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ απνθαζίζηαηαη. 

 

Άπια πάγηα ζηνηρεία 

Σα άυλα πάγια στοιχεία πεξηιακβάλνπλ, ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία, ζρέδηα 

κειέηεο θαη ινηπά δηθαηψκαηα. Σα άπια πάγηα ζηνηρεία, πνπ είραλ ήδε μεθηλήζεη ήδε λα απνζβέλνληαη 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο παξακέλνπλ ζην θνλδχιη ησλ άπισλ κέρξη θαη ηελ 

νινζρεξή απφζβεζε ηνπο. 

Σα άπια πάγηα ζηνηρεία, κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία 

εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο κεησκέλα θαηά ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θαηά ηηο δεκίεο 

απνκείσζεο ηνπο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή εκθαλίδνληαη ζην 

θφζηνο ηνπο κεησκέλα θαηά ηηο δεκίεο απνκείσζεο. 

 

3.2 Απνζέκαηα 
 

Σα απνζέκαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. 
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Σν θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

θζάζνπλ απηά ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζή ηνπο. 

 

Σν θφζηνο παξαγσγήο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πξνζδηνξίδεηαη µε µία απφ ηηο γεληθά απνδεθηέο 

κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο θαη πεξηιακβάλεη: 

α) Σν θφζηνο πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ην ελ ιφγσ ζηνηρείν θαη  

β) κία εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ελ ιφγσ 

ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα έμνδα απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο. 

 

Σα θφζηε δηαλνµήο θαη δηνίθεζεο δελ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. 

 

Όηαλ απαηηείηαη ζεκαληηθή πεξίνδνο ρξφλνπ γηα λα θαηαζηνχλ ηα απνζέκαηα έηνηκα γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζή ηνπο, ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο 

εληφθσλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ νη ηφθνη απηνί αλαινγνχλ ζηα ελ ιφγσ απνζέκαηα θαη γηα 

ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. 

 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα απνζέκαηα επηκεηξψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ 

θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία απνηειεί ηελ 

εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο αθαηξνχκελσλ 

ησλ ππνινγηδφκελσλ εμφδσλ νινθιήξσζεο θαη ησλ εμφδσλ πψιεζεο. 

 

Σν θφζηνο θηήζεο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ 

ζηαζκηθνχ φξνπ. Ζ ίδηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα φια ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ παξφκνηα θχζε θαη 

ρξήζε απφ ηελ νληφηεηα.  

 

Οη αγνξέο αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην κέγεζνο ηεο νληφηεηαο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα ηεο πεξηφδνπ. 

 

3.3 Μηζζώζεηο 

3.3.1 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

 

(α) Όηαλ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κηζζσηήο 

Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ εηαηξεία (κηζζσηήο) µε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο µε ην θφζηνο θηήζεο πνπ ζα είρε πξνθχςεη εάλ 

ην ζηνηρείν απηφ είρε αγνξαζηεί, µε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο πξνο ηελ 

εθκηζζψηξηα εηαηξεία (ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο). Μεηαγελέζηεξα, ηα ελ ιφγσ πάγηα 

ζηνηρεία αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά φπσο ηα αληίζηνηρα ηδηφθηεηα ζηνηρεία. Ζ ππνρξέσζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο δάλεην, ην δε κίζζσκα δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιχζην, ην 

νπνίν κεηψλεη ην δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 
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Ζ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα επαλαµηζζψλνληαη µε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, 

ινγηζηηθά αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ πσιεηή σο εγγπεκέλνο δαλεηζκφο. Σν εηζπξαηηφκελν απφ ηελ 

πψιεζε πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ε νπνία κεηψλεηαη µε ηα θαηαβαιιφκελα ρξενιχζηα, ελψ 

νη ζρεηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Σα πσιεκέλα ζηνηρεία ζπλερίδνπλ λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

(β) Όηαλ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο δπλάκεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

εκθαλίδνληαη αξρηθά σο απαηηήζεηο µε πνζφ ίζν µε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε.  

Μεηαγελέζηεξα ε απαίηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο ρνξεγεκέλν δάλεην, ην δε 

κίζζσκα δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιχζην, ην νπνίν κεηψλεη ην δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. 

 

3.3.2 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

(α) Όηαλ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κηζζσηήο 

Ο κηζζσηήο παγίσλ βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηα µε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηφο εάλ µία άιιε 

ζπζηεκαηηθή κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εμφδνπ ησλ 

κηζζσκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

(β) Όηαλ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο 

Ο εθκηζζσηήο παγίσλ παξνπζηάδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηα εθκηζζσκέλα ζε ηξίηνπο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, ζχκθσλα µε ηε θχζε ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σα 

κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα µε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε νιφθιεξε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηφο εάλ µία άιιε ζπζηεκαηηθή κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εζφδνπ ησλ κηζζσκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο κε θπθινθνξνχληα 

ή σο θπθινθνξνχληα, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ην ζπκβαηηθφ ή 

εθηηκψκελν ρξφλν δηαθαλνληζκνχ ηνπο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχληαη 

απφ απαηηήζεηο θαη απφ ινηπέο απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ. 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο 

αλαγλψξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο 

απνκείσζεο. 

Δηδηθφηεξα, κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή 

κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, αληί ηνπ θφζηνπο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, εάλ ε κέζνδνο ηνπ 
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απνζβέζηκνπ θφζηνπο έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 

Ωο έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηεθκαίξεηαη 

φηη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά πνζά ηφθσλ, έζησ θαη εάλ απηφ δελ νξίδεηαη ξεηά. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Δλδείμεηο 

απνκείσζεο ζεσξείηαη φηη πθίζηαληαη φηαλ: 

α) Τπάξρνπλ πξνθαλείο, ζνβαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ εθδφηε ή ηνπ ππφρξενπ ησλ       

    ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή 

β) ε ινγηζηηθή αμία είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ (φηαλ ε 

εχινγε αμία ππάξρεη) ή 

γ) δπζκελείο ηνπηθέο, εζληθέο ή δηεζλείο ζπλζήθεο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο βαζηθψλ 

δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

Εεκία απνκείσζεο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ 

ε Δηαηξεία εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ. Σν πνζφ πνπ ε Δηαηξεία εθηηκά φηη ζα 

αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην κεγαιχηεξν απφ: 

α) Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή 

β) ηελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πψιεζεο. 

Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε 

ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο 

αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκία απνκείσζεο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ νη δεκίεο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε απνκείσζε είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. 

 

3.5 Πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο (θαηαβαιιφκελα πνζά). Μεηαγελέζηεξα 

επηκεηξψληαη ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. 

Μεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο. 

 

3.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 

ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα 

κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο 

θαη ρακεινχ ξίζθνπ θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. Οη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο εκθαλίδνληαη κε 

ηνλ δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 

3.7 Καζαξή Θέζε 

Σα ζηνηρεία ηεο Καζαξήο Θέζεο πεξηιακβάλνπλ: 
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α) Σν θαηαβιεζέλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: 

α.1) ηνπ ππέξ ην άξηην πνζνχ απηνχ θαη 

α.2) νπνηαζδήπνηε εηζθνξάο ησλ ηδηνθηεηψλ εθφζνλ ππάξρεη αλέθθιεηε δέζκεπζε θεθαιαηνπνίεζήο             

ηεο θαη ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα έθδνζε κεηνρψλ ή άιισλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πξνο ηνπο    

ζπλεηζθέξνληεο εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηζθνξάο. 

β) Σα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη βάζεη δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο ή άιιεο λνκνζεζίαο ή ηνπ    

     θαηαζηαηηθνχ. 

γ) Σα απνηειέζκαηα εηο λένλ. 

δ) Σηο δηαθνξέο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο, πνπ αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

ε) Σνπο ηδίνπο ηίηινπο θαζαξήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη 

σο   

    μερσξηζηφ ζηνηρείν αθαηξεηηθά ηεο Καζαξήο Θέζεο. 

ζη) Κέξδε θαη δεκίεο απφ ηε δηάζεζε ή αθχξσζε ηδίσλ ηίηισλ Καζαξήο Θέζεο, φηαλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, πνπ αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηελ Καζαξή Θέζε σο μερσξηζηφ ζηνηρείν, πξνζζεηηθά ή 

αθαηξεηηθά αλαιφγσο. 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο παξαγξάθνπ (α) θαη (ε) αλσηέξσ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη 

επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

Κφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ζηνηρείν ηεο Καζαξήο Θέζεο παξαθνινπζείηαη αθαηξεηηθά ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ ηεο Καζαξήο Θέζεο, εθφζνλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ελ ιφγσ πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Κέξδε απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία, πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καζαξή Θέζε, δελ κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 

3.8 Πξνβιέςεηο ζε παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Οη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο µεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, αλαγλσξίδνληαη θαη 

επηµεηξψληαη είηε ζηα πξνθχπηνληα απφ ηε λνµνζεζία νλνµαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ είηε κε βάζε απνδεθηή αλαινγηζηηθή κέζνδν, εάλ ε αλαινγηζηηθή κέζνδνο έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Ν.2112/20 θαη 4093/2012 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο απνδεκηψζεηο 

επί απφιπζεο ή απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σν χςνο  ησλ  θαηαβαιιφκελσλ πνζψλ 

απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν 

απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Ζ ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ 

κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ  ηηο κεηαβνιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ 

δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε 
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ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projectedunitcreditmethod). Ο ππνινγηζκφο 

ιακβάλεη ππφςε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θαηαβιεηέεο παξνρέο.  

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

3.9 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ παξνχζα αμία ησλ πνζψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εάλ ε επηκέηξεζε κε βάζε ηελ παξνχζα αμία 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, έλαληη ηεο 

επηκέηξεζεο κε βάζε ην νλνκαζηηθφ πνζφ. 

Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζε είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ πξνβιέςεσλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 

 

3.10 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηεινχληαη απφ δάλεηα θαη καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο, 

εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νθεηιφκελν πνζφ ηνπο. Πνζά πνπ 

αθνξνχλ ππέξ ή ππφ ην άξηην έθδνζε, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάιεςε ησλ 

ππνρξεψζεσλ αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα ή έζνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίζζεθαλ αξρηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη ζηα νθεηιφκελα πνζά. 

Δλαιιαθηηθά, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή κέζνδν, 

εάλ ε επηκέηξεζε κε ηνλ θαλφλα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γίλεηαη ζην 

θαζαξφ πνζφ πνπ αλαιακβάλεηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ππέξ ή ππφ ην 

άξηην έθδνζε, ηφθνπο, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάιεςε απηψλ. 

Οη πξνθχπηνληεο ηφθνη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ βαξχλνπλ ην θφζηνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

3.11 Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπ. 

 

3.12 Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

Ζ Δηαηξεία παχεη λα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

α) Δθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ, ή 
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β) κεηαβηβάζεη φινπο νπζηαζηηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ                     

ζηνηρείνπ απηνχ. 

Καηά ηελ παχζε αλαγλψξηζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε λένπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη κείνλ θάζε λέα 

ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεηαη). 

Ζ Δηαηξεία παχεη λα αλαγλσξίδεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε 

ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ πθηζηάκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο (είηε νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε είηε φρη) αληηκεησπίδεηαη σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο θαη αλαγλψξηζε λέαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη ή 

κεηαβηβάδεηαη ζε έλα ηξίην κέξνο θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηπρφλ άιισλ, εθηφο κεηξεηψλ, κεηαβηβαδφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηπρφλ λέσλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.13 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

3.13.1 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο 

ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο 

θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά 

πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη 

κε ηξφπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

επηρνξεγήζεθε. 

 

3.13.2 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εμόδσλ 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν 

πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη 

ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο 

έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεκέλα έμνδα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

3.13.3 Φνξνινγηθέο απαιιαγέο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθή απαιιαγή χςνπο κέρξη ελφο πνζνζηνχ ή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο εληζρπφκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη 

ε ρξήζε. Ζ ελίζρπζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε 

δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο 

απφ ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ην ζρεκαηηζκφ ηζφπνζνπ απνζεκαηηθνχ.      
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3.14 Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο ηεο ρξήζεο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρσλ θφξν θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ο θφξνο 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θφξνο 

αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηα ηδία θεθάιαηα, αληίζηνηρα. 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ηελ 

εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δηνίθεζε αμηνινγεί πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο, φηαλ ε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε 

εξκελείεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιέςεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη, κε βάζε ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα 

πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ κε βάζε 

ηε κέζνδν ηζνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ, ζε ζπλαιιαγή άιιε εθηφο απφ 

εθείλε ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ νπνία ζπλαιιαγή, δελ επεξεάδεη νχηε ηα ινγηζηηθά 

νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη δεκίεο, δελ θαηαρσξείηαη. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο, ηηο κεηαθεξφκελεο, αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο δεκίεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κέρξηο ην ζεκείν ζην 

νπνίν είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα, θαηά ησλ 

εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ, αρξεζηκνπνίεησλ, θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

(θαη λφκσλ) πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη νπνίνη 

αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ, φηαλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν 

θφξν εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηεζεί, ή νη ζρεηηθέο κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππνρξεψζεηο 

ηαθηνπνηεζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά 

ηζρπξφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηηο ηξέρνπζεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή, είηε αθνξά ηελ ίδηα θνξνινγεηέα νληφηεηα, είηε δηαθνξεηηθέο θνξνινγεηέεο 

νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ε πξφζεζε λα ηαθηνπνηήζνπλ ηα ππφινηπά ηνπο. 

Ζ Δηαηξεία επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δπλαηφηεηα πνπ ηεο παξέρεηαη απφ ηνλ Ν. 4308/2014 θαη 

δελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. 

 

3.15 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ πιεξνχληαη φια ηα παξαθάησ: 

• Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
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θπξηφηεηά ηνπο 

• Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή 

• Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη      

   ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα 

 

Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο 

αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 

• Oη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή κέζνδν. 

• Tα δηθαηψκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. 

 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ επηκεηξνχληαη ζε πνζά θαζαξά απφ θάζε επηζηξνθή, έθπησζε ή 

θφξν επί ησλ πσιήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη δηαθεθξηκέλα απφ ηα ζρεηηθά έμνδα. 

Σα θέξδε απφ επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θεξδψλ απφ αλαζηξνθέο πξνβιέςεσλ θαη απνκεηψζεσλ, αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

αλά θαηεγνξία ζηνηρείνπ. 

Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

3.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Σα κεξίζκαηα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξνχληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο  ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο απφ ηε Γηνίθεζε εγθξίλεηαη απφ ηελ 

εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

3.17 πλαιιαγέο θαη ζηνηρεία ζε μέλν λόκηζκα 

Μία ζπλαιιαγή ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζην λφκηζκα ζην νπνίν 

θαηαξηίδνληαη νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  ηεο νληφηεηαο κε ηελ ηζρχνπζα ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. 

ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο: 

α) Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ    

Ηζνινγηζκνχ. 

β) Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη επηκεηξψληαη ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο, κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο. 

γ) Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία,  

κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκέξαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία πξνζδηνξίζηεθε. Οη δηαθνξέο    

πνπ πξνθχπηνπλ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο 

εχινγεο αμίαο. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δηαθαλνληζκφ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή απφ 

ηε κεηαηξνπή ηνπο κε ηζνηηκία δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ή θαηά ηε ζχληαμε πξνγελέζηεξσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα 
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απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο 

θαζαξήο επέλδπζεο ζε αιινδαπή δξαζηεξηφηεηα, αλαγλσξίδεηαη θαηεπζείαλ σο ζηνηρείν (δηαθνξά) 

ζηελ Καζαξή Θέζε. Σν ζηνηρείν απηφ ηεο Καζαξήο Θέζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε 

δηάζεζε ηεο αιινδαπήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

3.18 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

Ζ χπαξμε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηε ζπλερή δηελέξγεηα παξαδνρψλ θαη 

αμηνινγηθψλ θξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθά γεγνλφηα λα ζπκβνχλ ή λα κε ζπκβνχλ 

θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ ηα γεγνλφηα απηά κπνξεί λα έρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. 

 

3.19 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Ζ Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεψλ ηεο φηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο 

νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη 

πηζαλή. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πεξηνδηθά επαλεθηηκά ηελ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο κε βάζε παξάγνληεο φπσο ηελ πηζησηηθή ηεο πνιηηηθή, αλαθνξέο απφ ηε λνκηθή ππεξεζία 

γηα πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε ππνζέζεηο πνπ απηή ρεηξίδεηαη, θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε/θξίζε ηεο γηα ηελ 

επίδξαζε ινηπψλ παξαγφλησλ ζηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

 

3.20 Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε 

3.20.1 Παξάγσγα αληηζηάζκηζεο εύινγεο αμίαο 

 
Όηαλ επηιέγεηαη ε επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία, ηφζν ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν (γηα ηνλ θίλδπλν 

πνπ αληηζηαζκίδεηαη) φζν θαη ην αληίζηνηρν κέζν αληηζηάζκηζεο επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. 

Γηαθνξέο απφ ηελ επηκέηξεζε ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκηέο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 
 

3.20.2 Παξάγσγα αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ 

 
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ επηκέηξεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρείν (δηαθνξά) 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. Απηφ ην ζηνηρείν (δηαθνξά) ηεο θαζαξήο ζέζεο 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ νπνία νη αληηζηαζκηζκέλεο ηακεηαθέο ξνέο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Οη δηαθνξέο απφ ηελ επηκέηξεζε ησλ αληηζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ 

αληηζηάζκηζεο, φηαλ αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκηέο ζηα απνηειέζκαηα ζπγρσλεχνληαη ζε έλα 

θνλδχιη. 

Ζ ινγηζηηθή ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη ε χπαξμε 

ζρέζεο αληηζηάζκηζεο θαη ε αληηζηάζκηζε απηή είλαη απνηειεζκαηηθή. 
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4 Δλζώκαηα πάγηα 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο ηνπ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αθνξά αθίλεηα, γαίεο θαη κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Ποζά ζε € Αθίλεηα 
Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 
Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Βηνινγηθά 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ύλνια 

Σηκή θηήζεο 
     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 3.325.120,01 2.727.002,81 3.224.262,17 85.652,59 9.362.037,58 

Αγνξέο 80.827,82 162.614,55 279.238,87 412,50 523.093,74 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 3.405.947,83 2.889.617,36 3.503.501,04 86.065,09 9.885.131,32 

Απνζβέζεηο 
     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 (1.591.624,35) (2.220.719,67) (2.404.884,56) (32.289,59) (6.249.518,17) 

Δπηβάξπλζε απνηειεζκάησλ  (122.666,84) (126.091,42) (263.628,32) (8.974,01) (521.360,59) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 (1.714.291,19) (2.346.811,09) (2.668.512,88) (41.263,60) (6.770.878,76) 

      
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31 Γεθεκβξίνπ 
2017 

1.691.656,64 542.806,27 834.988,16 44.801,49 3.114.252,56 

      
Σηκή θηήζεο 

     
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 3.405.947,83 2.889.617,36 3.503.501,04 86.065,09 9.885.131,32 

Αγνξέο 74.821,03 48.891,22 57.555,09 0,00 181.267,34 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 3.480.768,86 2.938.508,58 3.561.056,13 86.065,09 10.066.398,66 

Απνζβέζεηο 
     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 (1.714.291,19) (2.346.811,09) (2.668.512,88) (41.263,60)  (6.770.878,76) 

Δπηβάξπλζε απνηειεζκάησλ (114.756,01) (85.791,18) (248.482,98)  (8.565,25)  (457.595,42) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 (1.829.047,20) (2.432.602,27) (2.916.995,86) (49.828,85) (7.228.474,18) 

      
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31 Γεθεκβξίνπ 
2018 

1.651.721,66 505.906,31 644.060,27 36.236,24 2.837.924,48 

Γηα ηελ ρξήζε 2018, επί αγξνηεκαρίσλ ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη πξνζεκεηψζεηο χςνπο € 

44.020,54 γηα ηελ εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Ζ εηαηξεία έθαλε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ.  

5 Άπια πάγηα ζηνηρεία 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, αθνξνχλ θπξίσο ινγηζκηθφ θαη αλαιχνληαη σο παξαθάησ: 

Σηκή θηήζεο 

 

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 
 

94.333,16 

Αγνξέο 2.600,00 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 96.933,16 

 
Απνζβέζεηο  

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 (92.086,67) 

Δπηβάξπλζε απνηειεζκάησλ (3.292,53) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017  (95.379,20) 

  
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2017 1.553,96 
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Σηκή θηήζεο 

 
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 96.933,16 

Αγνξέο 732,50 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 97.665,66 

  
Απνζβέζεηο 

 
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018  (95.379,20) 

Δπηβάξπλζε απνηειεζκάησλ  (1.425,02) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 (96.804,22) 

  
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2018 861,44 

 

6 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

Σν θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεη εγγπήζεηο χςνπο 

10.833,39 επξψ θαη κεξίδηα ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο πνπ γηα ηελ ρξήζε 2018 ε αμία 

ηνπο αλέξρνληαλ ζε 4.173,60 επξψ. 

 

7 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Δκπνξεχκαηα ιήμεο 113.474,52 84.226,06 

Παξαγσγή ζε εμέιημε ιήμεο 2.218.785,18 1.877.319,65 

Απνζέκαηα ιήμεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ 484.377,23 466.141,10 

Λνηπά απνζέκαηα ιήμεο 32.748,03 17.602,77 

Σύνολο 2.849.384,96 2.445.289,58 

 

 

8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Σν θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ «Δκπνξηθέο απαηηήζεηο», πνπ αθνξά εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη επηηαγέο 

εηζπξαθηέεο, αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Πειάηεο κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο - νλνκαζηηθφ πνζφ 1.077.603,91 943.764,23 

Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ κε ζπλδεδεκέλσλ 
νληνηήησλ - νλνκαζηηθφ πνζφ 

1.127.064,26 1.123.938,58 

  2.204.668,17 2.067.702,81 

Mείνλ: πξνβιέςεηο 0,00 0,00 

Σύνολο 2.204.668,17 2.067.702,81 
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9 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Καηά ηελ ρξήζε 2018 ην θνλδχιη ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 805.540,39 επξψ 

απνηεινχληαλ απφ: 

α) Πνζφ 166.542,45 επξψ πνπ απνηειεί ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 2017, 

β) Πνζφ 236.567,15 επξψ πνπ απνηειεί αηηνχκελν πνζφ επηζηξνθήο πηζησηηθνχ ππνινίπνπ Φ.Π.Α 

γ) Πνζφ 6.265,90 επξψ πνπ απνηειεί ιεμηπξφζεζκε απαίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ θαηά ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη, 

δ) Πνζφ -144,43 επξψ πνπ απνηειεί αλνηθηφ ππφινηπν αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ησλ κηζζσηψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη, 

ε) Πνζφ 396.309,32 επξψ πνπ απνηειεί αλνηθηφ ππφινηπν αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ησλ κεηφρσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

10 Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

Σα πξνπιεξσκέλα έμνδα ηεο εηαηξείαο, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ αζθάιηζηξα επφκελσλ 

ρξήζεσλ θαζψο θαη πξνπιεξσκέλα ηέιε απηνθηλήησλ ,παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

 

 

11 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Σακείν 60.926,10 279.703,72 

Καηαζέζεηο φςεσο 33.639,71 161.030,21 

Λνγαξηαζκφο ζπλαιιαγψλ POS 439,65 582,70 

Σύνολο 95.005,46 441.316,63 

 

Οη ινγαξηαζκνί φςεσο πνπ ζπλζέηνπλ ην ππφινηπν ηνπ θνλδπιίνπ θαηά ηελ 31/12/2018, πθίζηαληαη ζε 

αλαγλσξηζκέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηεξνχληαη ζε Δπξψ. 

 

12 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 2.098.345,00 επξψ, είλαη νινζρεξψο 

θαηαβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 76.750 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 27,34 επξψ ε θαζεκηά.  

 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 7.037,69 7.146,88 

Σύνολο 7.037,69 7.146,88 
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13 Απνζεκαηηθά 

Σα ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε  

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο Θέζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

14 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 0,00 0,00 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

 

 

15 Γαλεηζκόο 

Ζ αλάιπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο έρεη σο 

εμήο: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Μακροπρόθεζμα δάνεια 
 

 

Οκνινγηαθά δάλεηα ηξαπεδψλ 0,00 0,00 

Σξαπεδηθά δάλεηα 71.147,33 0,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 71.147,33 0,00 

  
 

Βρατσπρόθεζμα δάνεια 
 

 

Οκνινγηαθά δάλεηα ηξαπεδψλ 0,00 0,00 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ 
δαλείσλ 

26.914,56 0,00 

Σξαπεδηθά δάλεηα 452.198,51 701.581,16 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 479.113,07 701.581,16 

  
 

Σύνολο 550.260,40 701.581,16 

 

  

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 258.112,33 230.253,75 

Eηδηθφ αθνξνιφγεην  απνζεκαηηθφ λφκνπ 3299/2004 1.326.074,54 1.326.074,54 

Δηδηθφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ αλαπηπμηαθψλ .λφκσλ 461.784,52 461.784,52 

Απνζεκαηηθφ γηα ηδίεο κεηνρέο 3.172,82 3.172,82 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 2.184.224,74 1.658.706,08 

Σύνολο 4.233.368,95 3.679.991,71 
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16 Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΠΑΓΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 22.773,29 22.773,29 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Π.Δ.Π 1998 5.282,46 5.282,46 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΚΔΝΑΚΑΠ-LEADER II 3.203,20 3.203,20 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠ.ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΝ.1257 204.739,79 204.739,79 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠ.ΑΝ. Ν. 3908/2011 489.930,29 489.930,29 

Σύνολο 725.929,03 725.929,03 

Μείνλ: Οη αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε απ/ζεηο (351.815,80) (290.036,38) 

Σύνολο 374.113,23 435.892,65 

 

 

17 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Πξνκεζεπηέο - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 559.723,29 569.820,43 

Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ - κε 
ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

668.966,61 834.941,08 

Σύνολο 1.228.689,90 1.404.761,51 

 

 

18 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Φφξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 237.210,20 167.942,45 

Σύνολο 237.210,20 167.942,45 

 

Γηα ην έηνο 2018, ν ζπληειεζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

είλαη 29% δειαδή ν ζπληειεζηήο πνπ θαζνξίδεη ν ηζρχνλ λφκνο ηελ 31/12/2018. Ζ εηαηξεία έρεη 

αλέιεγθηεο ηηο ρξήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηηο ρξήζεηο 2013, 2014, 2016, 2017, 2018. Γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη 

πξνζαπμήζεσλ, θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ, γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ ινγηζηεί ζην έηνο 2015 ζρεηηθέο πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Λνηπέο 

Πξνβιέςεηο». 
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19 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 

Οη ινηπνί θφξνη θαη ηέιε αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ κηζζσηή 
εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

8.543,55 5.640,28 

Σέιε ραξηνζήκνπ -0,01 278,06 

Λνηπνί θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο 27.374,04 31.436,38 

Σύνολο 35.917,58 37.354,72 

Οη ινηπνί θφξνη ηέιε πνπ ζπλζέηνπλ ην θνλδχιη, αθνξνχλ παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο ηφθσλ ,θφξν 

ινηπψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο θαη ινηπά ηέιε.   

 

 

20 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο 

35.104,98 32.398,59 

Σύνολο 35.104,98 32.398,59 

 

21 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Τπνρξεψζεηο κηζζνδνζίαο Γεθεκβξίνπ 16.731,96 16.502,00 

Σύνολο 16.731,96 16.502,00 

 

22 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

 

 

 

 

 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Αμία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Γεθεκβξίνπ 4.895,55 4.303,98 

Αμία ηειεπηθνηλσληψλ Γεθεκβξίνπ 791,83 518,75 

Σύνολο 5.687,38 4.822,73 
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23  Κύθινο εξγαζηώλ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Πσιήζεηο απνζηαγκάησλ θαη νίλνπ 5.835.700,80 5.581.796,42 

Σύνολο 5.835.700,80 5.581.796,42 

24 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

Σν ζρεηηθφ θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ 

61.779,42 61.880,62 

Δπηρνξεγήζεηο ινηπψλ εμφδσλ 6.733,83 260.551,21 

Λνηπά αλφξγαλα 19.676,21 9.066,22 

Σύνολο 88.189,46 331.498,05 

25 Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο 

Σα έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Έμνδα Γηνίθεζεο 
 

 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 35.520,43 34.575,15 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 48.341,99 22.001,82 

Παξνρέο ηξίησλ 13.585,09 5.387,16 

Φφξνη ηέιε 4.959,18 14.154,08 

Γηάθνξα έμνδα 27.481,28 39.392,00 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 5.769,99 4.639,26 

Σύνολο 135.657,96 120.149,47 

  
 

Έμνδα Γηάζεζεο 
 

 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 367.238,95 312.276,43 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 9.695,55 29.431,09 

Παξνρέο ηξίησλ 68.660,72 71.916,70 

Φφξνη ηέιε 8.606,37 11.230,75 

Γηάθνξα έμνδα 587.687,72 934.333,10 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 7.159,58 15.295,09 

Σύνολο 1.049.048,89 1.374.483,16 

Σα έμνδα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Μηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδφκαηα 606.389,55 555.982,53 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 152.340,37 140.363,95 

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο) 0,00 0,00 

Σύνολο 758.729,92 696.346,48 

                     Ο αξηζκφο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δχν παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο είλαη ν εμήο: 

Πλήθος αηόμων 31/12/2018 31/12/2017 

Μηζζσηνί 25 18 

Ζκεξνκίζζηνη 14 21 

Σύνολο 39 39 
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26 Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 

Σα Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνπλ: 

 

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Άιια αζπλήζε έμνδα θαη δεκίεο 28.154,99 5.979,63 

Πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη πνηλέο 1.563,89 590,34 

Λνηπά έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 9.687,00 0,00 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 0,00 0,00 

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο) 0,00 0,00 

Άιιεο πξνβιέςεηο 0,00 0,00 

Σύνολο 39.405,88 6.569,97 

 

27 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

Σν θνλδχιη αθνξά έζνδα απφ ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη αλέξρνληαη ζηα 1.020,65 €. 

28 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

Σα ππφινηπα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζρεηηθφ θνλδχιη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηφθνπο δαλείσλ θαη έμνδα 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Ποζά ζε € 31/12/2018 31/12/2017 

Σφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 10.285,20 17.069,93 

Λνηπά έμνδα ηξαπεδψλ 4.799,03 8.425,93 

  
 

Σύνολο 15.084,23 25.495,86 

29 Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Ο θφξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ θνλδχιη γηα ηε ρξήζε 2018 πεξηιακβάλνπλ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο. 

30 πλαιιαγέο θαη ππόινηπα ζπλδεκέλσλ κεξώλ 

30.1 Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γελ πθίζηαληαη ακνηβέο κειψλ Γ. ζηελ ρξήζε 1/1-31/12/2018. 

 

30.2 πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε άιια ζπλδεκέλα κέξε 

Γελ δηελεξγήζεθαλ άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε εληφο ηνπ 2018. Eπίζεο γηα ηελ ίδηα 

ρξήζε δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε.  
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31 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 


