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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2018 

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2018) 

 

 

        Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «DASYC AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 10/7/2019.  

 

 

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

       
 

 

      ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Χ. ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ 
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1. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα χρήσεως 2018 
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
 
Η χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 ήταν η 39η για την Εταιρεία.  
 
Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό € 5.159.311,76 έναντι ποσού € 5.486.252,69 το 2017, 
παρουσιάζοντας µείωση κατά € 326.940,93 ή ποσοστό 5,96%.  
 
Τα µικτά αποτελέσµατα ανήλθαν σε κέρδη € 525.111,87 έναντι κερδών ποσού € 785.890,09 την 
αντίστοιχη περσινή χρήση, εµφανίζοντας µείωση κατά € 260.778,22 ή ποσοστό 33,18% λόγω της 
µείωσης των πωλήσεων στο 2018. 
 
Η εταιρεία κατά την χρήση που έκλεισε εµφάνισε κέρδη προ φόρων ποσού € 147.199,30 έναντι 
κερδών κατά την προηγούµενη χρήση ποσού € 386.761,95. 
 
 
Α. Οικονοµική κατάσταση και προοπτική της Εταιρείας 
 
Στατιστική και δυναµική εικόνα της Εταιρείας 
 
α) ∆οµή Περιουσίας 
 

Α/Α Περιγραφή 2018 2017 
1. Βαθµός 

παγιοποιήσεως 
Πάγια 
Σύνολο 
Ενεργ. 

5.279.122,60 
7.950.950,17 
 

66,40%  5.434.369,00 
7.918.489,13 

68,63% 

2. Βαθµός 
Ρευστοποιήσεως 

Κυκλοφ. 
Ενεργ. 
Σύνολο 
Ενεργ. 

2.580.402,75 
7.950.950,17 
 

32,45% 2.376.481,19 
7.918.489,13 

30,01% 

 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω αριθµοδείκτες η επιχείρηση διατηρεί µεγαλύτερη σχέση της 
περιουσίας της σε στοιχεία του ενεργητικού που ρευστοποιούνται σχετικά δύσκολα (πάγια).   
 

β) Ρευστότητα Εταιρείας 
 

Περιγραφή 2018 2017 
Βαθµός κυκλοφ. 
ρευστότητας 

Κυκλοφ. Ενεργ. 
Βραχ. Υποχρ. 

2.580.402,75 
3.169.724,13 

0,81 
 

2.376.481,19 
3.286.594,22 

0,72 

 
Ο αριθµοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας  παρουσιάζει αύξηση συγκριτικά µε τον αντίστοιχο 
της προηγούµενης χρήσης.  
 
 
 

γ) Αποδοτικότητα Εταιρείας 
 

Περιγραφή 2018 2017 
Βαθµός συνολ.  
αποδοτικότητας 

Μικτά κέρδη 
Κύκλος 
εργασιών 

 525.111,87 
5.159.311,76 
 

10,18% 785.890,09 
5.486.252,69 

14,32% 

 

Ο αριθµοδείκτης της αποδοτικότητας δείχνει τη παραγωγικότητα της εταιρείας που εξαρτάται από το 
µίγµα πωλήσεων και τις τιµές πώλησης, ο οποίος παρουσιάζει µικρή πτώση σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση.  
 
 



DASYC A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

 

5  
 

δ) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
 

Α/Α Περιγραφή 2018 2017 
1.     Βαθµός 

κυκλ. 
Ταχυτ. Ι.Κ. 

Κύκλος 
εργασιών 
Ίδια Κεφάλαια 

5.159.311,76 
4.360.101,89 
 

1,18 5.486.252,69 
4.163.479,70 

1,31 

2.    Βαθµός 
κυκλ. 
Ταχύτ. 
Παγ. 

Κύκλος 
εργασιών 
Πάγια 

5.159.311,76 
5.279.122,60 
 

0,98 5.486.252,69 
5.434.369,00 

1,00 

 
Οι αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας παρουσιάζουν µικρή πτώση συγκριτικά µε τους 
αντίστοιχους της προηγούµενης χρήσης.  

Β.  ∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες κινδύνου 

 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας την αφήνουν εκτεθειµένη σε κίνδυνο αγοράς (εµπορικό), πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί σηµαντική διαδικασία για την 
εταιρεία και διενεργείται σε τακτική βάση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου. 
 

- Κίνδυνος της αγοράς-       
Οι συνθήκες της αγοράς εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις γενικότερες 
χρηµατοοικονοµικές συνθήκες της Ελλάδας.  
Η εταιρεία σε διαρκεί βάση αξιολογεί τους κινδύνους αγοράς και προσαρµόζει κατάλληλα την 
γενικότερη της πολιτική. 

 
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και εποµένως η 
µεταβολή των τιµών συναλλάγµατος δεν αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου. 

 
- Κίνδυνος τιµών 

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από µεταβολές στις  
τιµές των χρεογράφων.  

 
- Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη 
την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο 
δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, 
προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.  

 
- Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 

 Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού 
συσχετισµού των ταµειακών ροών και  στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για 
την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 
 
Η εταιρεία στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας έχει εστιάσει τις ενέργειές της αφ’ ενός 
στην αύξηση των πωλήσεων και αφ’ ετέρου στη συγκράτηση των δαπανών. 
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Γ. Εργασιακά θέµατα 

 
Η εταιρεία στις 31.12.2018 απασχολούσε 60 άτοµα ενώ την 31.12.2017 απασχολούσε 55 άτοµα. Η 
εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και η ∆ιοίκηση συνεργάζεται µαζί του και µε τους εργαζοµένους 
για θέµατα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. 
 
 
∆. Περιβαλλοντικά θέµατα   
 
Η εταιρεία εναρµονίζεται πλήρως µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία και συµµετέχει σε 
προγράµµατα ανακύκλωσης. 
 
Ε. Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 01.01.2018 έως 31.12.2018  
 
Πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων δεν υπάρχει κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός που χρήζει 
αναφοράς στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

ΣΤ. Επιδιώξεις και στρατηγικές 

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα µας είναι σε διαρκή µεταβολή και σε γενικές γραµµές 
απρόβλεπτο, συνεπώς κι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα κλίµα γενικότερης κι έντονης 
ανασφάλειας.  
 
Σε ένα τέτοιο επιχειρηµατικό περιβάλλον παρ’ ότι διαφαίνονται σηµάδια ανάκαµψης είναι σχετικά 
δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόµη και για το άµεσο µέλλον, ειδικά για παραγωγικές – 
κατασκευαστικές µονάδες όπως η δική µας.  
 
Η εταιρεία έχει προετοιµαστεί για µια ακόµη χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευµετάβλητο περιβάλλον 
αγοράς και εργασίας. Είναι σε εγρήγορση για να αντιµετωπίσει τις επερχόµενες προκλήσεις.  
 
Τέλος, µε την παρούσα έκθεση εκφράζουµε βαθιά ικανοποίηση για την καταβληθείσα προσπάθεια  
προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας τόσο της ∆ιοίκησης, των συνεργατών, των πελατών και 
προµηθευτών της όσο κύρια και του προσωπικού της εταιρείας.  

Ζ. Μεταγενέστερα Γεγονότα  

Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης µέχρι την σηµερινή δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα 
τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν. 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   

 

 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Χ. ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DASYC A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

 

7  
 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
 

«DASYC AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «DASYC AΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, την κατάσταση 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 οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «DASYC AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 

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

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 

οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισµού 

µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα 

και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια 

που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Έµφαση θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας, στη σηµείωση 6.12 των Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, η 

οποία αναφέρει ότι, στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της 

στοιχείων κατά 589.321,38 ευρώ. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ίδια σηµείωση η διαφορά των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων έναντι του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δύναται να καλυφθεί εξ’ 

ολοκλήρου από την εταιρία και σε κάθε περίπτωση οι µέτοχοι είναι σε θέση να καλύψουν την 

ρευστότητα αυτής, για την εξόφληση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και να προβούν σε όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται 

επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.  
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 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 βάσης 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. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση 

συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, 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 οικονοµικές 

καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ 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 οικονοµικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 

∆ιοίκηση.  

 

• 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 
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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 οικονοµικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 

µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την 

ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

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

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

οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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 ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «DASYC AΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 

στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σύµβουλοι επιχειρήσεων Α. Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341 
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174 Α.Μ./ΕΛΤΕ: 045 

 

 
 

Αθήνα, 16/07/2019 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
 

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη 
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 23811 
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3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

  Σηµ. 31.12.2018 31.12.2017 

Περιουσιακά στοιχεία       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατα πάγια   6.1 5.279.122,60 5.434.369,00 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 40.830,00 42.066,79 

Υπεραξία 6.1 47.737,00 47.737,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.2 2.857,82 17.835,15 

Σύνολο 5.370.547,42 5.542.007,94 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 6.3 816.457,80 642.602,52 

Εµπορικές απαιτήσεις 6.4 1.019.438,14 967.592,46 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.5 705.740,49 714.322,22 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 6.6 38.766,32 51.963,99 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.580.402,75 2.376.481,19 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.950.950,17 7.918.489,13 

      

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     

Καθαρή θέση αποδιδόµενη στους µετόχους 
της µητρικής     

Μετοχικό κεφάλαιο 6.7 5.403.942,00 5.403.942,00 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 2.705.361,73 2.584.995,28 

Λοιπά αποθεµατικά 341.007,37 341.007,37 

Καταθέσεις µετόχων 68.000,00 68.000,00 

Αποτελέσµατα εις νέον -4.158.209,21 -4.234.464,95 

Σύνολο καθαρής θέσης 4.360.101,89 4.163.479,70 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  0,00 0,00 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 6.8 227.726,24 277.149,12 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 6.9 120.994,23 114.386,86 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 6.10 72.403,68 76.879,23 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 421.124,15 468.415,21 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 6.11 2.313.210,68 2303679,98 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 6.12 856.513,45 982914,24 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   3.169.724,13 3.286.594,22 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   7.950.950,17 7.918.489,13 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
 

  Σηµ. 31.12.2018 31.12.2017 

Έσοδα       

Κύκλος εργασιών 6.13 5.159.311,76 5.486.252,69 

Κόστος Πωληθέντων 6.14 -4.634.199,89 -4.700.362,60 

Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες)   525.111,87 785.890,09 

        

Άλλα έσοδα  6.16 1.525,85 219.522,20 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   6.15 -261.953,09 -239.506,70 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 6.15 0,00 0,00 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.15 -41.716,25 -54.634,11 

Άλλα έξοδα  6.17 -16.687,10 -234.466,30 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   206.281,28 476.805,18 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.18 -83.652,95 -90.050,10 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.19 24.570,97 6,87 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων   147.199,30 386.761,95 

Μείον/(Πλέον) φόροι 6.20 -70.943,57 -82.870,27 

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)   76.255,73 303.891,68 

        

Αποσβέσεις   191.925,84 195.748,97 

Κέρδη/(Zηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων   398.207,12 672.554,15 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά από φόρους       

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου καθαρά από 
φόρους (Β)   120.366,45 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά 
από φόρους (Α)+(Β)   196.622,18 303.891,68 

Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή ( € / µετοχή) 6.21 0,0638 0,2541 
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- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
 

  31.12.2018 31.12.2017 
Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων 147.199,30 386.761,95 
Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:     
Αποσβέσεις 191.925,84 195.748,97 
Προβλέψεις 2.131,82 -25.007,00 
Κέρδη από πώληση παγίων 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -24.570,97 -6,87 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 83.652,95 90.050,10 
Κέρδος Εκµ/σεως πριν από τις µεταβολές του Κεφαλαίου 
Κινήσεως 

400.338,94 647.547,15 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -173.855,28 47.236,22 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -28.286,62 257.481,62 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 34.093,92 -998.790,44 
Μείον: 206.296,44 -46.525,45 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -83.652,95 -90.050,10 
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 122.643,49 -136.575,55 
   

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -35.442,65 -51.093,56 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 7,76 6,87 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -35.434,89 -51.086,69 
   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 385.098,45 185.000,00 
Εξοφλήσεις δανείων -511.499,24 -48.401,10 
Εξοφλήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 
Καταβολή/(επιστροφή) ποσών προοριζόµενων για αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -126.400,79 136.598,90 
   

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -39.192,19 -51.063,34 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 51.963,99 103.027,33 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 12.771,80 51.963,99 
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- KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Εκδοθέν 
κεφάλαιο 

Aποθεµατικό 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Καταθέσεις 
µετόχων 

Σωρευµένα 
κέρδη (Ζηµιές) 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 
31.12.2016 5.403.942,00 2.584.995,27 341.007,37 68.000,00 -4.538.356,60 3.859.588,04 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
έσοδα/(έξοδα) µετά 
από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 303.891,68 303.891,68 

Υπόλοιπο την 
31.12.2017 5.403.942,00 2.584.995,27 341.007,37 68.000,00 -4.234.464,92 4.163.479,72 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
έσοδα/(έξοδα) µετά 
από φόρους 0,00 120.366,45 0,00 0,00 76.255,73 196.622,18 

Υπόλοιπο την 
31.12.2018 5.403.942,00 2.705.361,72 341.007,37 68.000,00 -4.158.209,19 4.360.101,90 
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Η «DASYC AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,(στο εξής εταιρεία) ιδρύθηκε το 1979 µε αριθµό ΓΕΜΗ 83338402000 

(πρώην Αριθµό µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 3527/01/Β/86/3525). 

 

Η εταιρεία έχει έδρα τον ∆ήµο Κρωπίας και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Ι. Μεταξά 90. 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1) Η παραγωγή και εµπορία α) εξαρτηµάτων εκ πλαστικής ύλης και µη εκ σιδηρούχων µετάλλων, β) 

τύπων (καλουπιών) προς παραγωγή των ανωτέρω εξαρτηµάτων, γ) παντός συναφούς είδους 

2) Η ανάληψη, εκπόνηση και επίβλεψη οποιουδήποτε είδους µελετών, αναφεροµένων ενδεικτικά 

τεχνικών, οικοδοµικών, οικονοµοτεχνικών, στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών µελετών. 

3) Η ανάληψη, επίβλεψη και τεχνική εκτέλεση κάθε φύσης και µορφής ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών και 

Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, ήτοι οικοδοµικών, µπετόν αρµέ, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιµενικών, 

υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, βιοµηχανικών, ενεργειακών και λοιπών καθώς επίσης και 

εξειδικευµένων εργασιών όπως γεωτρήσεων, πρασίνου, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, έργων καθαρισµού και 

επεξεργασίας νερού και υγρών και στερεών και αερίων αποβλήτων, έργων αποκαλύψεων µεταλλείων 

και λοιπών. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν έργα του ∆ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισµών κάθε είδους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Εκµεταλλεύσεων, 

Οργανισµών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 

∆ικαίου, και λοιπών γενικά Οργανισµών ή Επιχειρήσεων που ελέγχονται ή µη, άµεσα ή έµµεσα, από το 

∆ηµόσιο ή από οποιοδήποτε Νοµικό Πρόσωπο, Οργανισµό ή Επιχείρηση από αυτά που αναφέρονται 

αµέσως παραπάνω καθώς και έργα εκτελούµενα µε τη µορφή Σ.∆.Ι.Τ. Οι ίδιες δραστηριότητες της 

εταιρείας αφορούν επίσης έργα, ιδιωτικά, εκτελούµενα µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ή µε 

οποιοδήποτε άλλο σύστηµα, σε οικόπεδα της εταιρείας ή µη, όλα δε τα πιο πάνω έργα µπορούν να 

εκτελούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.   

4) Η εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, παντός είδους προϊόντων και αγαθών που αφορούν και 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την εκτέλεση και κατασκευή κάθε φύσεως ή µορφής ∆ηµοσίων, 

∆ηµοτικών και Ιδιωτικών Tεχνικών Έργων και η αντιπροσώπευση τέτοιων προϊόντων εµπορικών και 

βιοµηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού. 

5)  Οι επί κέρδει µεσιτικές εργασίες. 

6) Η παροχή προς τρίτους συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων, 

προωθητικών ενεργειών, management, marketing, χρηµατοοικονοµικών, δηµοσίων σχέσεων 

διαµεσολάβησης για εµπορικές και επιχειρηµατικές επαφές, διαχείριση προγραµµάτων στήριξης 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, η αντιπροσώπευση εταιρειών της αλλοδαπής που παρέχουν συναφείς 

υπηρεσίες. 

7) Η εισαγωγή και προµήθεια πάσης φύσεως προϊόντων και  αγαθών, που αφορούν και σχετίζονται 

άµεσα ή έµµεσα µε την εκτέλεση και κατασκευή κάθε φύσεως και µορφής ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών και 

Ιδιωτικών Τεχνικών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε υπηρεσίες και οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιο 

τοµέα, καθώς και παροχή υπηρεσιών επί θεµάτων εισαγωγών, εξαγωγών  σε ηµεδαπούς και 

αλλοδαπούς οίκους. 

8) Η προώθηση των δηµοσίων σχέσεων τρίτων επιχειρήσεων. 

9) Η εµπορική αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, οιουδήποτε νοµικού τύπου, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή 

αγορά, που παράγουν, εµπορεύονται ή διακινούν προϊόντα, µηχανήµατα και συστήµατα νέας ή 

υψηλής τεχνολογίας, υπό την ευρεία έννοια του όρου, στους τοµείς της άµυνας, της πληροφορικής, 

των τηλεπικοινωνιών, της αεροναυπηγικής, της τεχνολογίας και κάθε άλλου συναφούς τοµέα. 

10) Η εµπορία και εν γένει προώθηση όλων των παραπάνω ειδών και εφοδίων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, είτε επ’ ονόµατι και για λογαριασµό των αντιπροσωπευοµένων, είτε επ’ ονόµατι και για 

λογαριασµό της ιδίας ή και τρίτων, µε τους οποίους συνάπτει ειδικές προς τούτο συµφωνίες. 
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11) Η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στους ανωτέρω τοµείς και η συνεργασία και συµµετοχή 

σε συναφείς Οργανισµούς και Ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

12) Η δηµιουργία νέων αµυντικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και, εν γένει, η ανάπτυξη 

παραγωγικής δραστηριότητας στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας, µέσω και της ίδρυσης και λειτουργίας 

µονάδων κατασκευής και συναρµολόγησης, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε επιχειρήσεις του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. 

13) Η ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη ολοκληρωµένου δικτύου παροχής  εξειδικευµένων 

τεχνικών-τεχνολογικών υπηρεσιών, όπως: 

• Η εγκατάσταση, η ολοκλήρωση και ο έλεγχος συστηµάτων επί πλοίων και αεροσκαφών. 

• Η γενική επισκευή, η αναβάθµιση και η συντήρηση συστηµάτων και µηχανηµάτων. 

• Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η υποστήριξη λογισµικού. 

• Η διάθεση και τοποθέτηση ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλωσίµων αγαθών, ικανών να 

εξασφαλίσουν την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών after-sales.   

• Η εκπαίδευση χειριστών και συντηρητών.  

14) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων, µε έµφαση στον τοµέα 

των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, που συνίσταται: 

• Στον σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, προσανατολισµένων στη µείωση 

του κόστους και του επιχειρηµατικού κινδύνου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

εθνικών Αρχών. 

• Στην ανάλυση τεχνικοοικονοµικών δεδοµένων και την εκπόνηση και υλοποίηση 

ολοκληρωµένων µελετών, µε συνεκτίµηση όλων των κρισίµων µεγεθών και µε στόχο την 

προσαρµογή στα χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

• Στην ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών, τη διαχείριση προγραµµάτων στήριξης 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων διαµεσολάβησης για 

εµπορικές και επιχειρηµατικές επαφές και, εν γένει, την παροχή υπηρεσιών marketing και 

management. 

• Στην ανάπτυξη ευνοϊκών όρων συνεργασίας µε ηµεδαπές επιχειρήσεις, προς την κατεύθυνση 

της πληρώσεως της προϋποθέσεως περί εθνικής βιοµηχανικής συµµετοχής, όπως αυτή 

εξειδικεύεται µέσα από την πολιτική, τις δράσεις και τα εξοπλιστικά προγράµµατα του 

Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 

15) Η υλοποίηση και ανάπτυξη, εκµετάλλευση και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενη από 

σταθµούς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εν γένει η κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η εµπορία εν γένει ηλεκτρικής 

ενέργειας παραγόµενη από σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

16) Η κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για 

άλλους φορείς ιδιωτικούς ή µη.  

17) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά µε τη µελέτη, παραγωγή και εκµετάλλευση έργων 

ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

18) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή επιχειρήσεων και η συγκρότηση κοινοπραξιών µε οποιονδήποτε 

σκοπό που σχετίζεται µε την παραγωγή και εµπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από 

σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να: 

α) Συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, κοινοπραξία επιχειρήσεων, υφιστάµενη η νεοϊδρυόµενη, µε 

όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρείες. 

β) Συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. 

γ) Ιδρύει γραφεία, καταστήµατα, υποκαταστήµατα, πρακτορεία, παραρτήµατα ή αντιπροσωπείες και 

άλλες εν γένει εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και κατόπιν αδείας του Υπουργείου 

Εµπορίου στο εξωτερικό. 

δ) Αναλαµβάνει τη διοίκηση και διαχείριση τρίτων εταιρειών. 
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ε) Παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων µε τους οποίους η εταιρεία έχει οικονοµικές σχέσεις 

και εφόσον κρίνεται σκόπιµο για την επιδίωξη των σκοπών της, µε την επιφύλαξη πάντα του άρθρου 

23α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει. 

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. 

ζ) Να αγοράζει ακίνητα για µεταπώληση ή εκµετάλλευση µε εκµίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο τρόπο και να µισθώνει  ακίνητα. 

η) Να αγοράζει και πωλεί µετοχές ή οµολογίες οµοειδών εταιρειών και  εν  γένει χρεόγραφα. 

θ) Να αγοράζει και µισθώνει οποιαδήποτε µεταφορικά µέσα και αν εισάγει από το εξωτερικό κάθε 

είδους  υλικά και µηχανήµατα. 

ι)  Να  αγοράζει ή αποκτά  µε οποιονδήποτε τρόπο περιλαµβανοµένων ενδεικτικά της συµµετοχής σε 

αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης  εν όλω ή εν µέρει επιχειρήσεις, τα στοιχεία του 

ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία  και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας  και να εκκαθαρίζει 

και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν µέρει περιλαµβανοµένης ενδεικτικά και της 

απόσχισης κλάδου. 

κ) Να κατοχυρώνει τίτλους και σήµατα εν γένει  και να ανανεώνει, να αγοράζει, πωλεί και µεταβιβάζει 

και εν ανάγκη να παραιτείται  από αυτά και γενικά να αποκτά µε οποιοδήποτε τρόπο  οποιαδήποτε 

σχέδια, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα πνευµατικής  ιδιοκτησίας ή 

τεχνογνωσίας εφ΄ όσον αυτά κριθούν  απαραίτητα και χρήσιµα για τους σκοπούς της εταιρείας, 

επιπλέον δε να χορηγεί  άδειες χρήσεως  αυτών.  

λ) Και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα που δεν κατονοµάζεται πιο πάνω, αλλά είναι  επιθυµητή , 

σκόπιµη και  απαραίτητη για την  προώθηση  των εργασιών της και για την επίτευξη των άνω σκοπών 

της. 

µ)  Ειδικά, στο πλαίσιο του υπ’ αριθµ. 15 σκοπού της αλλά και εν γένει προς εκπλήρωση όλων των 

σκοπών της, η εταιρεία εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εµπορικής 

εκµετάλλευσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  Η 

εταιρεία επενδύει ή συµµετέχει σε επενδύσεις, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκµεταλλεύεται σταθµούς 

και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

ν) Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπ’ αριθµ. 15-17 αλλά και εν γένει προς εκπλήρωση όλων των 

σκοπών της, η εταιρεία δύναται να αναθέτει σε υπεργολάβους και να συνάπτει αντίστοιχες 

υπεργολαβικές συµβάσεις για την εκτέλεση των σχετικών τεχνικών έργων ή µελετών (µερικώς ή 

ολικώς). 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος  Χούµπαυλης Χρήστος 

Πρόεδρος  Γαργαρέτας Μιλτιάδης  

Μέλος  Βερονικιάτης Ευάγγελος 

Μέλος   Χούµπαυλης Παναγιώτης 

Μέλος   Βράκας Κωνσταντίνος 
 

 

 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 10 Ιουλίου 

2019. 
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5. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από 

τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες µέσω των 

αποτελεσµάτων και µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(σύµφωνα µε τον Κανονισµό EΚ αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ορίζεται 

από τους σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει η αρµόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίασης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων και λειτουργίας της εταιρίας. Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τυχόν διαφορές ανάµεσα σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και τα αντίστοιχα ποσά στις 

Σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιµήσεων,  

αρχών  και   παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  

παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  

εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών της Εταιρίας.  

Οι  παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηµατοοικονοµικής  

κατάστασης της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 

 

5.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

 
Η Eταιρία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες που την αφορούν και η εφαρµογή 

των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2018.  

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στην Εταιρία και έχουν 

υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από 

την 1η Ιανουαρίου 2018, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρίας.  

Στη µεθεπόµενη ενότητα παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε 

ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων και 

∆ιερµηνειών τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή µεταγενέστερα.  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Τον Ιούλιο του 2014 το IASB προέβη στην τελική έκδοση 

του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν ένα λογικό µοντέλο για την 

ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» 

αποµείωσης, και επίσης µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για τη λογιστική αντιστάθµισης. Η 

υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια έναρξης της χρήσης 2018. Οι 
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νέες λογιστικές αρχές - σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου - παρουσιάζονται στη σηµείωση 

«Βασικές λογιστικές αρχές».  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες». Το Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο 

Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15, πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των 

εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών 

Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι 

συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων 

που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας το λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. 

Το νέο Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς 

και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι νέες λογιστικές αρχές - σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Προτύπου - παρουσιάζονται στη σηµείωση παρουσιάζονται στη σηµείωση «Βασικές λογιστικές 

αρχές».  

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες». Τον Απρίλιο του 2016 το 

IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων για το ∆ΠΧΑ 15, οι οποίες δεν µεταβάλλουν τις βασικές 

αρχές του Προτύπου. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία 

δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον 

εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα 

πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η 

υιοθέτηση των ανωτέρω δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής 

βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους». Τον Ιούνιο του 2016 το IASB εξέδωσε τροποποίηση 

περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει 

διευκρινίσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής 

βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις 

σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη 

κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που 

διακανονίζονται µε µετρητά, το λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε 

συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για 

υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις µίας 

πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της 

συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Η εν 

λόγω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4 «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε 

συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις». Το Σεπτέµβριο του 2016 το IASB προέβη 

στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 

προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής 

ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για 

τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν 

στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να 

αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε 

όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα 

κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 

πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016. Το ∆εκέµβριο του 2016 το IASB εξέδωσε 

τις «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», ήτοι µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα 

Πρότυπα που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 
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τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των 

βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση 

µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

κατηγορίες». Το ∆εκέµβριο του 2016 το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε 

επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα 

θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία 

τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου περιλαµβάνει την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω 

ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση 

θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση/αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα». Το ∆εκέµβριο 

του 2016 το IASB εξέδωσε µια µια νέα ∆ιερµηνείας, την Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία 

περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή 

δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Η νέα ∆ιερµηνεία δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην 

κλειόµενη χρήση και δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα από την Εταιρία.  

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Τον Ιανουάριο του 2016 το IASB εξέδωσε ένα νέο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 16, 

το οποίο καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο 

πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών 

πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. Η Εταιρία θα εφαρµόσει το νέο Πρότυπο από 

την 01/01/2019 µε την τυχόν σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρµογής να αναγνωρίζεται στο 

υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής. Επιπλέον, η 

Εταιρία έχει επιλέξει να αναγνωρίσει το δικαίωµα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά την 

ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής του Προτύπου σε ποσό ίσο µε την υποχρέωση µίσθωσης, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ. C8(b)(ii) του Προτύπου. Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρία θα 

πραγµατοποιήσει εντός του 2019 αξιολόγηση του λογιστικού χειρισµού και της αναµενόµενης 

επίπτωσης στις οικονοµικές καταστάσεις από την εφαρµογή του νέου Προτύπου. ∆εν αναµένεται 

ουσιώδης επίδραση στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 «Προπληρωθέντα Στοιχεία µε Αρνητική Απόδοση». Τον 

Οκτώβριο του 2017 το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 9. Βάσει των 

υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική οντότητα θα επιµετρούσε ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου 

και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να επιµετρούν 

συγκεκριµένα προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στο 

αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται µία 

συγκεκριµένη προϋπόθεση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία 
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έναρξης ισχύος την 01/01/2019. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία.  

Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος». Τον Ιούνιο του 

2017 το IASB εξέδωσε µία νέα ∆ιερµηνείας, την Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» 

προσδιορίζει το λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει 

τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 

23 περιλαµβάνει τις επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στο λογιστικό χειρισµό των φόρων 

εισοδήµατος. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2019. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28 «Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες». Τον Οκτώβριο του 2017 το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το λογιστικό 

χειρισµό των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε µία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν 

εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 9. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. Η Εταιρία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία.  

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017. Το ∆εκέµβριο του 2017 το IASB εξέδωσε 

τις «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», ήτοι µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα 

Πρότυπα που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά 

δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις 

στον φόρο εισοδήµατος από πληρωµές για χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των 

ιδίων κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23: Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός Προγράµµατος 

Καθορισµένων Παροχών». Το Φεβρουάριο του 2018 το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις 

περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19, βάσει των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να 

χρησιµοποιεί επικαιροποιηµένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισµό του κόστους 

τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά την τροποποίηση, 

την περικοπή ή τον διακανονισµό ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 

έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Το Μάρτιο 

του 2018 το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωµάτωση σηµαντικών θεµάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, 

καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση µε συγκεκριµένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

περιλαµβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε την επιµέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της 

επιµέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή µίας βάσης επιµέτρησης, θέµατα σχετικά µε την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 

οικονοµικές καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά µε την αποαναγνώριση στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις οικονοµικές καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρηµένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει βελτιωµένους ορισµούς των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρµογή των εν 

λόγω ορισµών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 



DASYC A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

 

21  
 

των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σηµαντικούς τοµείς, όπως οι ρόλοι της 

διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιµέτρηση στην 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. Το Μάρτιο του 2018 το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισµένα Πρότυπα 

περιλαµβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως 

άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη µετάβαση στο αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 «Ορισµός µίας Επιχείρησης». Τον Οκτώβριο του 2018 το IASB 

εξέδωσε τροποποιήσεις περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 3 προκειµένου να βελτιώσει τον ορισµό µίας 

επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν µία απόκτηση 

αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιηµένος ορισµός 

επισηµαίνει ότι η εκροή µίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο 

προγενέστερος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή 

άλλων οικονοµικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισµού 

της επιχείρησης, το IASB µέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συµπληρωµατική καθοδήγηση. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν 

αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και στο ∆ΛΠ 8 «Ορισµός του Ουσιώδους». Τον Οκτώβριο του 2018 

το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις στον ορισµό του ουσιώδους, προκειµένου να καταστεί ευκολότερο 

για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά µε το ουσιώδες µέγεθος. Ο ορισµός του 

ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις. Ο νέος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρµοστεί, 

συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση η οποία µέχρι τώρα περιλαµβανόταν σε άλλα 

Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» Το Μάιο του 2017 το IASB εξέδωσε ένα νέο Πρότυπο, το 

∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB 

ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισµένου στις αρχές (principle-based standard) για το 

λογιστικό χειρισµό όλων των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συµβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισµένο 

στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µεταξύ οικονοµικών 

οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 

εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που σχετίζεται µε 

ασφαλιστικές συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 

έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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5.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη 

επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω της συµµετοχής 

στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής µονάδας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισµό στο κόστος, προσαρµοζόµενο στις 

µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου της Εταιρίας στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και 

λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες συγγενών 

επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωµάτων της Εταιρίας σε αυτές, δεν καταχωρούνται, στο βαθµό που 

δεν συνιστούν συµβατική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση της Εταιρίας. 

 

5.3 Λειτουργικοί τοµείς 

Οι τοµείς δραστηριότητας αποτελούν συστατικά που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η 

∆ιοίκηση της Eταιρίας σήµερα εξετάζει τη δραστηριότητα συνολικά ως ενιαία. 

 

5.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του 

οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία (λειτουργικό νόµισµα: ευρώ). Οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (νόµισµα αναφοράς). 

Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που 

υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

 

5.5 Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στo κόστος κτήσης 

αυτών µειωµένα κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Υπολειµµατικές 

αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 

 

Η ωφέλιµη ζωή των κτιρίων – τεχνικών έργων έχει καθοριστεί σε 50 έτη. 

 

Η ωφέλιµη ζωή των µισθωµένων µηχανηµάτων (leasing) είναι 7 έτη, ενώ των λοιπών µηχανηµάτων, 

των µεταφορικών µέσων και των επίπλων & λοιπού εξοπλισµού, έχει καθοριστεί σε 10 έτη. 

 

Η ωφέλιµη ζωή των Η/Υ και των λογισµικών προγραµµάτων έχει καθορισθεί σε 5 έτη. 
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5.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Σύµφωνα µε τα  ∆.Π.Χ.Π., η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου  πρέπει να εκτιµάται όποτε 

υπάρχουν ενδείξεις για µόνιµη αποµείωση. Η ζηµία αποµείωσης καταχωρείται όταν η λογιστική αξία 

υπερβαίνει την ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας και 

της παρούσας αξίας των εκτιµηµένων µελλοντικών ταµειακών εισροών, οι οποίες αναµένεται να 

προκύψουν από την συνεχιζόµενη χρησιµοποίηση του µέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη 

λήξη της ωφέλιµης ζωής του.  

 

Η Εταιρία εξετάζει, σε περιοδική βάση (κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων), 

τα περιουσιακά της στοιχεία για πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Στις περιπτώσεις, όπου η λογιστική 

αξία είναι µεγαλύτερη της  ανακτήσιµης, αποµειώνεται  ώστε να συµπίπτει µε την ανακτήσιµη. 

 

5.7 Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ΄είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

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

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 

συντρέχει περίπτωση. 

 

5.8 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του 

ενεργητικού για µία επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή έναν συµµετοχικό τίτλο για 

µία άλλη επιχείρηση.  

Αρχική αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού ή µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, όταν και µόνο όταν, η Εταιρία καθίσταται ένα εκ 

των συµβαλλοµένων µερών του χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

Αρχική επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Με εξαίρεση τις εµπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σηµαντική συνιστώσα χρηµατοδότησης και 

επιµετρώνται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 15, ήτοι στην τιµή συναλλαγής τους, τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους, αυξηµένη (ή µειωµένη στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων) µε το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην 

περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων) που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

Η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιµή της 

συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύµφωνα µε 

τους ορισµούς του ∆ΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης κατά την 

αρχική αναγνώριση, να διαφέρει από την τιµή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που µέρος του 

ανταλλάγµατος που καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου, η Εταιρία επιµετρά την εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η ταξινόµηση ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρίας σχετικά µε τη διαχείριση των 
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χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών 

ροών του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης κινδύνων, ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού επιµετρώµενα στο αποσβεσµένο κόστος 

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού επιµετράται στο αποσβεσµένο κόστος αν 

ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:  

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου του οποίου ο 

στόχος είναι η διακράτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού προκειµένου να 

εισπράττονται οι συµβατικές ταµειακές ροές τους, και  

(β) οι συµβατικοί όροι του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού δηµιουργούν σε 

καθορισµένες ηµεροµηνίες ταµειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωµές κεφαλαίου και 

τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων 

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:  

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου του οποίου ο 

στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών όσο και η πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, και  

(β) οι συµβατικοί όροι του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού δηµιουργούν σε 

καθορισµένες ηµεροµηνίες ταµειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωµές κεφαλαίου και 

τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων στην περίπτωση που δεν εµπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις. Η 

Εταιρία µπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού ως επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εάν αυτό εξαλείφει ή 

µειώνει σηµαντικά µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική ανακολουθία»), 

η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιµέτρηση στοιχείων του ενεργητικού ή 

υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις.  

Η Εταιρία µπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει µία αµετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα 

λοιπά συνολικά έσοδα τις µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία µίας επένδυσης σε 

συµµετοχικό τίτλο που δεν διακρατείται προς εµπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόµενο αντάλλαγµα 

αναγνωριζόµενο από τον αγοραστή σε µία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που η Εταιρία 

εφαρµόσει την ανωτέρω επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσµατα της χρήσης (και 

όχι στα λοιπά συνολικά έσοδα), τα µερίσµατα από την επένδυση αυτή.  

Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες:  

• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στο αποσβεσµένο κόστος.  

• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

Μεταγενέστερη επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού επιµετράται µεταγενέστερα στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων, στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 

εσόδων.  

Η ταξινόµηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:  
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1. στο επιχειρηµατικό µοντέλο διαχείρισης ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού, 

δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών ή η 

είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών καθώς και η πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού, και  

2. εάν οι συµβατικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 

αποκλειστικά σε αποπληρωµή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου.  

Η κατηγορία επιµέτρησης στο αποσβεσµένο κόστος περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις µε σταθερές ή προκαθορισµένες πληρωµές που 

δεν διαπραγµατεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιµετρώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήµαντος, η προεξόφληση παραλείπεται.  

Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων, οι µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

και αναταξινοµούνται στα αποτελέσµατα κατά την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταβολές στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται µε 

αναφορά σε συναλλαγές σε µία ενεργό αγορά ή µε τη χρήση τεχνικών µεθόδων αποτίµησης, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.  

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 9, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες 

εξαιρέσεις:  

1. χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

2. χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η µεταβίβαση ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται σύµφωνα 

µε την προσέγγιση της συνεχιζόµενης ανάµειξης στη διαχείριση του µεταβιβαζόµενου στοιχείου του 

ενεργητικού.  

3. συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης.  

4. δεσµεύσεις παροχής δανείου µε επιτόκιο χαµηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς.  

5. το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε µία συνένωση επιχειρήσεων 

για την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 3.  

Τα κέρδη και οι ζηµιές από την µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

που έχουν ταξινοµηθεί στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης, µε την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τµήµα µίας σχέσης 

αντιστάθµισης και της µεταβολής στην εύλογη αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που 

αποδίδεται σε µεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης, η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα.  

Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονοµικής 

Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του στοιχείου ή όταν η 

Εταιρία µεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί 

αυτού.  

Μία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (ή µέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης όταν, και µόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Συνεπώς, µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (ή µέρος αυτής) εξαλείφεται, 

όταν ο οφειλέτης είτε απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή µέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε 

απαλλάσσεται νοµίµως από την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε µέσω νοµικής διαδικασίας 

είτε από τον πιστωτή).  
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Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού  

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

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιµετρώνται στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων.  

Ο στόχος των απαιτήσεων αποµείωσης του ∆ΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναµενόµενες πιστωτικές 

ζηµιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, του οποίου ο πιστωτικός 

κίνδυνος έχει αυξηθεί µετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε 

συλλογικό ή εξατοµικευµένο επίπεδο, χρησιµοποιώντας όλες τις πληροφορίες που µπορούν να 

συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε 

λογικές µελλοντικές εκτιµήσεις.  

Για την εφαρµογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγµατοποιείται διάκριση µεταξύ:  

• των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί 

σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 

ηµεροµηνία αναφοράς (Στάδιο 1),  

• των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σηµαντικά 

µετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

• των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις αποµείωσης 

κατά την ηµεροµηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναµενόµενες 

πιστωτικές ζηµιές για την περίοδο των επόµενων δώδεκα µηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο 

Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για το σύνολο της διάρκειας 

ζωής του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού.  

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των συµβατικών ταµειακών ροών 

και των ταµειακών ροών που η Εταιρία αναµένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιµοποιώντας 

µία εκτίµηση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού. 

 

 

5.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άυλα πάγια περιλαµβάνονται µόνο τα λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από την 

Εταιρία. 

Τα λογισµικά προγράµµατα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως, 

µειωµένης µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

  

Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού 

καταχωρούνται ως κεφαλαιουχικές δαπάνες και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. 

 

5.10 Αναβαλλόµενος Φόρος και Φόρος εισοδήµατος 

 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον 

αναβαλλόµενο φόρο.  

Ο τρέχων  φόρος περιλαµβάνει τον αναµενόµενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου 

εισοδήµατος της χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος του ισολογισµού. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και 

της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τους  φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν ή αναµένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισµού της 

υποχρέωσης ή απαίτησης. 
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Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια που καταχωρήθηκαν απευθείας 

στην καθαρή θέση, οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. 

 

Μια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται µόνο κατά το βαθµό που είναι πιθανόν ότι θα 

υπάρχουν µελλοντικά φορολογικά διαθέσιµα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση µπορεί να 

συµψηφιστεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά το βαθµό που δεν είναι 

πλέον πιθανόν ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 

νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή. 

 

5.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι 

βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (διάρκειας µικρότερης του τριµήνου) άµεσης ρευστοποιήσεως και 

µηδενικού κινδύνου.  

 

5.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   

 

Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού µετά την αποχώρησή του από την εργασία 

καλύπτεται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε).  

 

Η Εταιρία και το προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε µηνιαία βάση. 

  

Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση 

εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την 

προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και τον λόγο  εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα αυτό δεν 

υφίσταται. 

  

Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε 

περίπτωση αναιτιολόγητης  απολύσεως. 

  

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών, είναι η αξία των δεδουλευµένων παροχών µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων των προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά 

αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµιές) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. 

Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως. 

 

5.13 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε άλλο τρόπο 

τεκµηριωµένες ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 

εκροών πόρων και η εκτίµηση του  ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

αξιοπιστία. 
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Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και 

προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι 

σηµαντικές. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

5.14 Αναγνώριση εσόδων 

Για την αναγνώριση και την επιµέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες, η 

Εταιρία εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», το οποίο καθιέρωσε ένα 

υπόδειγµα αποτελούµενο από τα ακόλουθα στάδια:  

• Προσδιορισµός της σύµβασης µε τον πελάτη.  

• Προσδιορισµός των δεσµεύσεων εκτέλεσης.  

• Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής.  

• Κατανοµή της τιµής συναλλαγής στις δεσµεύσεις εκτέλεσης της σύµβασης.  

• Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσµεύσεις εκτέλεσης της σύµβασης εκπληρώνονται.  

Η τιµή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγµατος σε µία σύµβαση για το οποίο η Εταιρία αναµένει 

να έχει δικαίωµα, ως αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση υποσχόµενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν 

πελάτη, εξαιρουµένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων (π.χ. φόρος προστιθέµενης 

αξίας και λοιποί φόροι επί των πωλήσεων).  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσµεύσεις εκτέλεσης, είτε σε µία 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη µεταβίβαση αγαθών σε 

έναν πελάτη) είτε µε την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη µεταβίβαση 

υπηρεσιών σε έναν πελάτη).  

Η Εταιρία αναγνωρίζει µία συµβατική υποχρέωση για ποσά που λαµβάνει από τους πελάτες 

(προπληρωµές) τα οποία αφορούν σε δεσµεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης 

και όταν διατηρεί δικαίωµα επί ενός τιµήµατος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόµενο έσοδο) 

πριν την εκτέλεση των δεσµεύσεων εκτέλεσης της σύµβασης και τη µεταφορά των αγαθών ή των 

υπηρεσιών. Η συµβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσµεύσεις εκτέλεσης 

και το έσοδο αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα.  

Η Εταιρία αναγνωρίζει µία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωµα να λάβει το 

τίµηµα για τις εκτελεσµένες δεσµεύσεις εκτέλεσης της σύµβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, 

αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συµβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσµεύσεις 

εκτέλεσης πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωµή, για παράδειγµα όταν τα 

αγαθά ή οι υπηρεσίες µεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωµα της Εταιρίας για την έκδοση 

τιµολογίου.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο είναι 

το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη 

διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο 

διάστηµα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης.  

Τα έσοδα από τα µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από 

τους µετόχους. 

 

 

5.15 Έξοδα 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου στα αποτέλεσµα. Οι πληρωµές που 

γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτέλεσµα ως έξοδο, ενώ αν αφορούν 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτέλεσµα ως έξοδο µόνο κατά το µέρος που αφορά 

τόκο κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται σε δουλευµένη βάση. 
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5.16 Πληροφόρηση  κατά τοµέα δραστηριότητας 

 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών εντός αλλά και εκτός 

της ελληνικής επικράτειας.  

 

5.17 ∆ανεισµός 

 

Οι ∆ανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην τρέχουσα αξία τους και ταξινοµούνται ως 

βραχυπρόθεσµες εφόσον η εξόφλησή τους  θα πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, ενώ οι πέραν των 12 µηνών εξοφλήσεις αναφέρονται ως 

µακροπρόθεσµες. 

 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγµατοποιείται. 

  

 

5.18 ∆ιαχείριση επιχειρηµατικών κινδύνων 

 

Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωµατώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά  στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρία απορρέει από απαιτήσεις κατά πελατών της. 

 

β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ώστε η µεταβολή των 

τιµών συναλλάγµατος να αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου για την εταιρεία. 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 

  

 Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού 

συσχετισµού των ταµειακών ροών και  στην εξασφάλιση επαρκών  ταµειακών διαθεσίµων για την 

κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 

  

 Η ταξινόµηση των χρηµατοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και 

Παθητικού της Εταιρίας σε  χρονικές περιόδους επικεντρώνεται κυρίως στο ταµείο  και διαθέσιµα, 

µε λήξη µικρότερη του ενός (1) µηνός στις Απαιτήσεις από Πελάτες, Λοιπές Απαιτήσεις, 

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις µε λήξη έως τρεις (3) µήνες ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία 

Ενεργητικού και Παθητικού έχουν λήξη µεγαλύτερη του ενός (1) έτους. 

 

 

5.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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5.20 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

5.21 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 

Εποµένως, παρά την εµπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, είναι 

δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των υπολογισµών και παραδοχών που έχει κάνει και των 

πραγµατικών αποτελεσµάτων. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά 

δεδοµένα, αλλά και εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές 

στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες 

έχουν ως εξής: 

Εύλογη αξία και ωφέλιµη ζωή περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρία προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων 

παγίων. 

Αποµείωση απαιτήσεων 

Η Εταιρία αποµειώνει την αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειµενικές 

ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη µιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν 

είναι πιθανή. 

Επίδικες υποθέσεις 

Η Εταιρία διενεργεί εκτιµήσεις αναφορικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και προβαίνει σε 

προβλέψεις εάν κρίνει ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα 

πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. 

Φόρος εισοδήµατος 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 

διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους, στη χρήση που ο προσδιορισµός των 

φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η Εταιρία απαιτούν την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε 

διαφορετικές κατηγορίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΠΧΑ 9. Η ταξινόµηση προσδιορίζεται βάσει 

του επιχειρηµατικού µοντέλου της Εταιρίας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών τους. Τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες:  

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού επιµετρώµενα στο αποσβεσµένο κόστος  

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων.  
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Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στο αποσβεσµένο κόστος. 

 

 

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

6.1 Ενσώµατα πάγια – Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Υπεραξία 

 

Τα ενσώµατα πάγια αναλύονται ως εξής : 

 

  

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα - 
Τεχνικές εγκατ. 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 

1/1-31/12/2017 
     

  
Αξίες κτήσης 

     
  

Υπόλοιπο έναρξης 
01/01/2017 

3.561.076,59 1.390.965,00 3.381.046,27 14.120,58 260.642,40 8.607.850,84 

Προσθήκες 0,00 0,00 45.678,20 0,00 5.415,36 51.093,56 

Πωλήσεις / µεταφορές / 
διαγραφές 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2017 3.561.076,59 1.390.965,00 3.426.724,47 14.120,58 266.057,76 8.658.944,40 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

            

Υπόλοιπο 01/01/2017 0,00 -276.122,01 -2.533.168,50 -7.808,27 -212.964,44 -3.030.063,22 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -48.259,29 -140.682,16 -1.819,48 -3.751,25 -194.512,18 

Μειώσεις αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00 -324.381,30 -2.673.850,66 -9.627,75 -216.715,69 
-

3.224.575,40 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2017 

3.561.076,59 1.066.583,70 752.873,81 4.492,83 49.342,07 5.434.369,00 

1/1-31/12/2018 
     

  
Αξίες κτήσης 

     
  

Υπόλοιπο έναρξης 
01/01/2018 

3.561.076,59 1.390.965,00 3.426.724,47 14.120,58 266.057,76 8.658.944,40 

Προσθήκες 
 

6.909,13 4.243,55 
 

24.289,97 35.442,65 

Πωλήσεις / µεταφορές / 
διαγραφές   

25.994,52 
  

25.994,52 

Υπόλοιπο 31/12/2018 3.561.076,59 1.397.874,13 3.456.962,54 14.120,58 290.347,73 8.720.381,57 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

            

Υπόλοιπο 01/01/2018 0,00 -324.381,30 -2.673.850,66 -9.627,75 -216.715,69 -3.224.575,40 
Αποσβέσεις περιόδου 

 
-48.259,29 -135.672,00 -1.819,48 -4.938,28 -190.689,05 

Μειώσεις αποσβέσεων  
 

196,57 -26.191,09 
  

-25.994,52 

Υπόλοιπο 31/12/2018 0,00 -372.444,02 -2.835.713,75 -11.447,23 -221.653,97 
-

3.441.258,97 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2018 

3.561.076,59 1.025.430,11 621.248,79 2.673,35 68.693,76 5.279.122,60 

 

 

Για οικόπεδο της εταιρείας υφίσταται αµφισβήτηση της κυριότητας από τον ∆ήµο Αθηναίων. Η 

εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά και αναµένεται η έκδοση της απόφασης, η οποία κατά την άποψη 

της εταιρείας θα είναι θετική. 

∆εν προέκυψαν κατά την κλειόµενη χρήση ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των παγίων της Εταιρίας είναι 

µη ανακτήσιµη. 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεί αναλύονται ως εξής: 

 

  Προγράµµατα 
Η/Υ Υπεραξία Σύνολο 

1/1-31/12/2017 
 

    

Αξίες κτήσης 
 

    
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2017 225.828,21 47.737,00 273.565,21 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις / µεταφορές / διαγραφές 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2017 225.828,21 47.737,00 273.565,21 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 01/01/2017 -182.524,63 0,00 -182.524,63 
Αποσβέσεις περιόδου -1.236,79 0,00 -1.236,79 

Μειώσεις αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2017 -183.761,42 0,00 
-

183.761,42 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 42.066,79 47.737,00 89.803,79 

1/1-31/12/2018 
 

    
Αξίες κτήσης 

 
    

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2018 225.828,21 47.737,00 273.565,21 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις / µεταφορές / διαγραφές 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 225.828,21 47.737,00 273.565,21 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 01/01/2018 -183.761,42 0,00 -183.761,42 
Αποσβέσεις περιόδου -1.236,79 0,00 -1.236,79 

Μειώσεις αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 -184.998,21 0,00 
-

184.998,21 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 40.830,00 47.737,00 88.567,00 

 

 
6.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

      

∆οσµένες εγγυήσεις 2.857,82 2.835,15 

Κ/Ξ ΑΤΕΣΕ Α.Ε. - DASYC A.E. 0,00 15.000,00 
Σύνολο 2.857,82 17.835,15 
 
 
6.3 Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

      

Εµπορεύµατα 0,00 0,00 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 272.475,30 245.042,43 

Παραγωγή σε εξέλιξη 264.523,65 46.223,65 

Πρώτες και βοηθητικές υλες, αναλώσιµααΑνταλλακτικά  & 
είδη Συσκευασίας 279.458,85 351.336,44 

  816.457,80 642.602,52 
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6.4 Εµπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι : 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πελάτες 1.304.350,94 1.266.300,47 

Γραµµάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση 27.663,21 27.663,21 

Επιταγές εισπρακτέες 50.749,58 29.129,41 

Επιταγές σε καθυστέρηση 447.949,07 447.949,07 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -811.274,66 -803.449,70 

Γενικό Σύνολο 1.019.438,14 967.592,46 
 
• Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες.  

• Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 

• Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει διενεργηθεί έλεγχος αποµείωσης και – όταν υφίστανται - 

τα ποσά των σωρευτικά αναγνωρισθεισών ζηµιών αποµείωσης παρουσιάζονται διακριτά στον 

ανωτέρω πίνακα. Οι ζηµίες αποµείωσης αφορούν συνήθως ανοικτά υπόλοιπα πελατών που 

αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και αξιόγραφα (επιταγές) που καθυστερεί η είσπραξή τους. 

 
 
6.5 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής : 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 56.471,76 35.696,80 

Απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο 3.801,20 3.331,72 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 212.214,40 225.957,40 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων 357.635,79 347.111,34 

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 155.157,29 185.000,00 

Χρεώστες διάφοροι 31.541,98 38.336,48 

Χρεόγραφα  10.000,00 10.000,00 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκ. και πιστώσεων 129.526,56 124.281,70 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 500,00 

Αγορές υπό παραλαβή 0,00 0,00 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -250.608,49 -255.893,22 

  705.740,49 714.322,22 
 
 
Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα αυτών. 

 
6.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής : 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

      

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 1.391,69 676,99 

Καταθέσεις σε ευρώ 37.374,63 51.287,00 

Σύνολο 38.766,32 51.963,99 
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Τα ταµειακά ισοδύναµα είναι είτε καταθέσεις προθεσµίας, είτε βραχυχρόνιες, υψηλής 

ρευστοποιησιµότητας επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι τόσο κοντά 

στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίµησή τους κατά το χρόνο 

της ρευστοποίησής τους. 

 
 

6.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
• Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. 

• Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1.801.314 µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. 

• ∆εν εκδόθηκαν νέες µετοχές κατά τη διάρκεια της κλειόµενης περιόδου. 

• ∆εν υπάρχουν πιστοποιητικά συµµετοχής, µετατρέψιµοι τίτλοι, δικαιώµατα αγοράς τίτλων, 

δικαιώµατα προαίρεσης ή παρόµοιοι τίτλοι και δικαιώµατα. 

• Η Εταιρία δεν κατέχει δικές της µετοχές. 

 

 

6.8 Αναβαλλόµενος φόρος 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και 

της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τους  φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν ή αναµένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισµού της 

υποχρέωσης ή απαίτησης.  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος που προέκυψε παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

  31.12.2018 31.12.2017 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   723.341,88 0,00 846.047,85 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 249.738,81   298.618,56 0,00 

Αποθέµατα 114.945,97   134.012,79 0,00 

Απαιτήσεις 90.831,40   103.095,18 0,00 

Προβλέψεις  40.099,46   33.172,20 0,00 

Υπόλοιπο προ συµψηφισµού 495.615,64 723.341,88 568.898,73 846.047,85 

Συµψηφισµένο υπόλοιπο 0,00 227.726,24 0,00 277.149,12 
 

 

 
6.9 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

      

Προβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 120.994,23 114.386,86 
 
 
 
 
6.10 Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 

 
Το συγκεκριµένο κονδύλι αφορά πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2010 και 2011, 
καθώς και προβλέψεις για λοιπούς έκτακτους κινδύνους. 
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  31.12.2018 31.12.2017 

Προβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 33.000,00 33.000,00 

Λοιπές Προβλέψεις  39.403,68 43.879,23 
Σύνολο 72.403,68 76.879,23 
 

 
 
6.11 Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής : 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Προµηθευτές     

Προµηθευτές  599.605,19 679.553,63 

Επιταγές πληρωτέες 491.814,50 570.640,46 

Προκαταβολές πελατών 559.788,04 561.165,46 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 28.833,93 14.495,34 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 59.349,31 48.767,86 

Πιστωτές διάφοροι 560.126,39 404.494,02 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 13.693,32 0,00 

Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα  0,00 24.563,21 

Σύνολο 2.313.210,68 2.303.679,98 
 
 
Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα αυτών. 

 
 
6.12 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

∆άνεια     

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 856.513,45 982.914,24 
 

 
Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει την συνολική αξία 

των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά 589.321,38 ευρώ.  

Η διαφορά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων έναντι του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δύναται να 

καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία µας.  Σε κάθε περίπτωση οι µέτοχοι είναι σε θέση να 

καλύψουν την ρευστότητα αυτής, για την εξόφληση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και να 

προβούν σε όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της.                                              

Πέραν αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας, θεωρεί ότι και η επόµενη χρήση 2019 θα είναι κερδοφόρα και 

πιστεύει ότι θα βελτιωθεί ο ανωτέρω δείκτης. 

 

 
 
6.13 Πωλήσεις κατά γεωγραφική περιοχή και είδος 
 
Η ανάλυση των πωλήσεων, όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, έχει ως 
ακολούθως : 
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  01.01- 31.12.2018 01.01- 31.12.2017 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων      

εσωτερικού 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

Πωλήσεις Προϊόντων     

εσωτερικού 4.331.715,37 4.582.641,81 

εξωτερικού 720.516,08 892.426,59 

  5.052.231,45 5.475.068,40 

      

Πωλήσεις Αποθεµάτων & άχρ. Υλικού     

εσωτερικού 3.433,50 543,60 

  3.433,50 543,60 

      

Πωλήσεις Υπηρεσιών εσωτερικού     

εσωτερικού 85.846,81 8.690,69 

εξωτερικού 17.800,00 1.950,00 

  103.646,81 10.640,69 

      

Σύνολο Πωλήσεων 5.159.311,76 5.486.252,69 
 
 
6.14 Κόστος πωλήσεων 

 
Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων της εταιρείας, έχει ως εξής: 
 

1/1-31/12/2018 

  Προϊόντων  Εµπορευµάτων 
Λοιπών 

Αποθεµάτων 

Αρχικό Απόθεµα 245.042,43 0,00 0,00 

Πλέον: Αγορές / Επιστροφές/ Κόστος 
Παραγωγής 4.661.632,76 0,00 0,00 

Μείον: Τελικό Απόθεµα 272.475,30 0,00 0,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 4.634.199,89 0,00 0,00 
 

 

Το κόστος παραγωγής αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  1/1-31/12/2018 

Αναλώσεις Α' Υλών 3.077.486,94 

Μεταβολή παραγωγής σε εξέλιξη -218.300,00 

Αναλώσεις Αναλωσίµων 20.937,53 

Αναλώσεις Ανταλλακτικών - Ειδών Συσκευασίας 11.835,43 

∆απάνες Παραγωγής 1.769.672,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4.661.632,76 
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6.15 Ανάλυση δαπανών (Έξοδα Παραγωγής Έξοδα ∆ιοίκησης- Έρευνας & ανάπτυξης - 
∆ιάθεσης )  
 
Οι δαπάνες Κόστους Παραγωγής, ∆ιοίκησης, και ∆ιάθεσης της εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 
 
 

(01.01-31.12.2018) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
ΕΞΟ∆Α 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΞΟ∆Α 

∆απάνες Προσωπικού 1.184.375,49 1.121.156,04 63.219,45     

 Αµοιβές τρίτων 158.607,67 56.820,29 101.787,38     

Παροχές τρίτων 280.577,13 253.735,61 26.841,52     

 Φόροι & τέλη 32.088,17 0,00 32.088,17     

∆ιάφορα έξοδα 225.767,90 146.035,08 38.016,57 41.716,25   

Τόκοι & συναφή έξοδα 83.652,95       83.652,95 

∆απάνες Αποσβέσεων 191.925,84 191.925,84       

Γενικό Σύνολο  2.156.995,15 1.769.672,86 261.953,09 41.716,25 83.652,95 

 
 
 
6.16 Άλλα έσοδα 
 
Τα άλλα έσοδα (λοιπά λειτουργικά έσοδα) αναλύονται ως εξής: 
 

 

  01.01- 31.12.2018 01.01- 31.12.2017 

      

Επιχορηγήσεις   0,00 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών     

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 1.478,77 460,00 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 3.279,67 

Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 47,08 114.141,64 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 0,00 101.640,89 

ΣΥΝΟΛΟ 1.525,85 219.522,20 
 
 
6.17 Άλλα έξοδα 
 
Τα άλλα έξοδα αναλύονται: 

 

 

  01.01- 31.12.2018 01.01- 31.12.2017 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 647,75 204,80 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.607,02 205.479,88 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 6.607,37 19.001,63 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 7.824,96 9.779,99 

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 

Σύνολο  16.687,10 234.466,30 
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6.18 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα, όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, αναλύονται 
ως εξής : 
 

  01.01- 31.12.2018 01.01- 31.12.2017 

Τόκοι & έξοδα δανειακών υποχρεώσεων 74.816,87 82.967,59 

Λοιποί τόκοι  0,00 717,58 
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις 
έξοδα 8.085,56 5.622,53 

Τραπεζικές προµήθειες & φόροι 750,52 742,40 

Σύνολο  83.652,95 90.050,10 
 
 
 
6.19 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα, όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται ως 
εξής : 
 

  01.01- 31.12.2018 01.01- 31.12.2017 

      

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 24.570,97 6,87 

  24.570,97 6,87 
 
 
 
6.20 Φόρος εισοδήµατος 
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος για την κλειόµενη και για την προηγούµενη χρήση ανήλθε σε 

29%. Με το άρθρο 23 του Ν. 4579/2018 αποφασίσθηκε η σταδιακή µείωση του συντελεστή αυτού 

κατά 1% ετησίως, αρχής γενοµένης από το φορολογικό έτος 2019. Αναλυτικότερα, η σταδιακή 

µείωση έχει ως εξής:  

Φορολογικό έτος  Συντ/τής  

2018  29% 

2019  28% 

2020  27% 

2021  26% 

2022 και εφεξής  25% 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 12, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

θα πρέπει να επιµετρώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν 

στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, 

µέχρι και την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων.  

Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρία επιµέτρησε εκ νέου τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρία 

αναµένει κατά την ηµεροµηνία αναφοράς να ανακτήσει ή να εξοφλήσει τη λογιστική αξία των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών της. Η επίδραση στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης από τη 

µεταβολή του φορολογικού συντελεστή βάσει των ανωτέρω απεικονίζεται στους πιο κάτω πίνακες 

στο στοιχείο «Επίδραση διαφορετικού συντελεστή αναβαλλόµενων φόρων». 
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Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως ακολούθως: 
 
  

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενης χρήσεως 0,00 0,00 

Έξοδα από αναβαλλόµενη φορολογία 70.943,57 82.870,27 

ΣΥΝΟΛΟ 70.943,57 82.870,27 

 
 
και έχει προκύψει ως εξής: 
 
 

  % 31/12/2018 

Φόρος βάσει φορολογικού συντελεστή 29%  29% 42.687,80 

Φορολογικές αναµορφώσεις δήλωσης   0,00 
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενης χρήσεως   0,00 
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή   83.314,38 

Μόνιµες φορολογικές διαφορές    -55.058,61 

Συνολικό έσοδο φόρου   70.943,57 
 
 
6.21 Κέρδη ανά µετοχή (€ / µετοχή) 
 

Ποσά σε  € 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 76.255,73 303.891,68 

Σταθµισµένος αρ. µετοχών 1.196.037,00 1.196.037,00 

Κέρδη/Ζηµίες ανά µετοχή(€/µτχ) 0,0638 0,2541 

 
 
7. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, άρθρο 58 του Ν. 4172/2013, τα 

κέρδη φορολογούνται µε συντελεστή 29%.  

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια 

βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά 

εκκρεµείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούµενου και, µε βάση τους ελέγχους αυτούς, οριστικοποιούνται οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις, µε το ενδεχόµενο να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι φορολογικές 

ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη 

χρήση που αφορούν. 

Για τις χρήσεις 2011 – 2013 η Εταιρία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 

Για τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2014-2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο 

των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του 

Ν.4174/2013 και την υπ' αριθµό ΠΟΛ. 1124/2015 και έλαβε Έκθεσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης 

χωρίς επιφύλαξη.  

Οι χρήσεις 2012, 2013 για να θεωρηθούν περαιωµένες φορολογικά, θα πρέπει να ισχύσουν τα 

οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011, ενώ για τις χρήσεις 2014 και µετέπειτα, η 

περαίωση πραγµατοποιείται βάσει της ΠΟΛ.1124/2015. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να 

πραγµατοποιηθεί εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έκδοση 

πράξεων προσδιορισµού φόρου.  



DASYC A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

 

40  
 

Τέλος οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για 

τις χρήσεις 2016 - 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η εταιρεία  λόγω ύπαρξης σωρευµένων φορολογικών ζηµιών εκτιµά ότι δεν 

αναµένεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν έχει  σχηµατίσει 

σχετική πρόβλεψη. 

Τέλος την 31/12/2018 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2012 βάσει των διατάξεων της παρ. 

1 άρθρου 36 Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε µε την ΠΟΛ.1208/2017.  

  

 

8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά 

ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1/1-31/12/2018 και της 

προηγούµενης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων προς αυτά στις 

31/12/2018 και στις 31/12/2017 έχουν ως εξής:  

 
 
Α. Οι αγορές – πωλήσεις µε τα συνδεδεµένα µέρη, έχουν ως ακολούθως: 
 
 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη     

Πωλήσεις 365.011,09 348.862,00 

Αγορές 0,00 112,80 

Έξοδα 11.000,00 4.000,00 

Μέλη ∆.Σ και ∆ιευθυντές     

Αµοιβές 111.376,14 53.550,00 

Ενοίκια 0,00 1.709,40 

 

 

Β. Τα υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων τέλους χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη     

Απαιτήσεις 70.211,88 48.422,64 

Υποχρεώσεις 449.238,87 327.814,12 

Μέλη ∆.Σ και ∆ιευθυντές     

Απαιτήσεις 92.726,09 16.738,25 

Υποχρεώσεις 126.050,40 10.965,72 

 

 
9. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 
Επί των παγίων στοιχείων έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης συνολικού ποσού € 650 χιλ. υπέρ 

της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου. 
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10. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα τα οποία να έχουν επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

 

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019 
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