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(Η σελίδα αφέθηκε σκοπίμως κενή)



ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής 
μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς δεν έχει διενεργηθεί συνολική απομείωση της αξίας των αποθεμάτων ποσού € 422 χιλ. με συνέπεια 
η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  

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

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 1 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 

γεγονός ότι η Εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά την παραγωγική της δραστηριότητα. Παράλληλα, αφού 

ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για 

γνώμη με επιφύλαξη” , τα Ίδια Κεφάλαια καθίστανται μικρότερα από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου και 

συνεπώς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί από την 01/01/2019 από το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018. Στη Σημείωση 1 

παρουσιάζεται η αξιολόγηση της Εταιρείας αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητάς της και την 

επιλογή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ως βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας αναφορικά με τη 



δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η γνώμη μας δεν 

τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 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 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

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 ΔΠΕ, όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

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

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 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 Διοίκηση.  
 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 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 Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 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 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Δήμητρα Παγώνη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

επι των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 

(Περίοδος 1.1.2018 – 31.12.2018) 

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43α και 107 του κ.ν. 2190/1920 (ήδη Ν.  
4548/2018 [άρθρο  150 παρ. 1,2,3 και άρθρο 149 παρ. 1]). 
 

Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 

Το 2018 υπήρξε μια περίοδος εξαιρετικά δύσκολη για την Ελληνική οικονομία. Μέσα στο γενικότερο αυτό 

κλίμα η Διοίκηση της Εταιρείας κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό των εξόδων της και 

προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς τρίτους. 

 

Παρακάτω θέτουμε υπόψη σας τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 

έως 31η Δεκεμβρίου 2018 όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, οι οποίες 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Β. Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2018 

Η εταιρεία τα τελευταία τέσσερα έτη, 2015, 2016, 2017 & 2018, δεν απασχολεί προσωπικό. Λόγω της 

περιορισμένης δραστηριότητα της, η διοίκηση της εταιρείας έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα 

αναδιοργάνωσης με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του Ομίλου ΓΕΚ-

ΤΕΡΝΑ. Ήδη από το τέλος του 2013, η εταιρεία εξαγοράστηκε από άλλη θυγατρική εταιρεία (Ηλιοχώρα ΑΕ) 

του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ μέσα στο πλαίσιο των προθέσεων της Διοίκησης του Ομίλου για υλοποίηση του εν 

λόγω προγράμματος. Η Διοίκηση επανεξετάζει τις μακροοικονομικές συνθήκες του κλάδου προκειμένου να 

προβεί σε επαναδραστηριοποίηση της Εταιρείας όταν αυτό καταστεί σκόπιμο. 

 

Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους 

αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία δεν συναλλάσσεται σε ξένα νομίσματα και δεν υπόκειται σε τέτοιο κίνδυνο στις παρουσιαζόμενες 

χρήσεις. 
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(ii) Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο επιτοκίου, καθώς δεν προέβη σε τραπεζικό δανεισμό και οι 

διακυμάνσεις του επιτοκίου καταθέσεων δεν μεταβάλλουν σημαντικά (θετική επίδραση) τα έσοδα από 

πιστωτικούς τόκους. 

 

(iii) Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου  

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή  προς την Εταιρεία των υφιστάμενων  και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων.  

 

(iv) Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν είναι υπαρκτός λόγω έλλειψης δραστηριότητας της Εταιρίας. Οι ταμειακές 

εκροές της για το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι χαμηλές και δύναται να καλυφθούν από τη 

ρευστοποίηση των στοιχείων τους ενεργητικού της. 

  

(v) Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών, λόγω έλλειψης  λειτουργικής 

δραστηριότητας. 

 

Δ. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία  

Υιοθετώντας τις διατάξεις του Νόμου 4403/2016, αναπτύσσεται μια ενότητα μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, η οποία αφορά στις περιοχές με το μεγαλύτερο αντίκτυπο για την εταιρεία σε 

περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, εργασιακά θέματα και σε θέματα Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της Δωροδοκίας. 

Εταιρεία 

Η Εταιρεία επιδιώκει την επιχειρηματική αριστεία και στοχεύει σε βέλτιστες πρακτικές με υπεύθυνη 

ανάπτυξη και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. 

 

(i) Υπευθυνότητα για το περιβάλλον 

Η Εταιρική Υπευθυνότητα συνοδεύεται από ένα πλαίσιο αρχών, η ουσιαστική ενσωμάτωση των οποίων 

επιδρά στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και εγγυάται την προστασία του περιβάλλοντος και βέλτιστη 

διαχείριση φυσικών πόρων καθώς και την υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και 

ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης από τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει το βαθμό της επίδρασής της στο φυσικό περιβάλλον γι’ αυτό και έχει θέσει την 

προστασία του ως προτεραιότητα της στρατηγικής του. Κατ’ ελάχιστον, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως 

με την εκάστοτε νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο στα περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιείται και 

επιδιώκει να υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις.  

 

(ii) Εργασιακά Θέματα 

Η εταιρεία δεν απασχόλησε  προσωπικό τόσο κατά την κλειόμενη χρήση όσο και κατά την προηγούμενη 

χρήση. Στην εταιρεία εφαρμόζονται πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ίδιες με τις πολιτικές που 

εφαρμόζει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  στον οποίο ανήκει. Η Διοίκηση της εταιρείας είναι πλήρως καταρτισμένη για 

την εφαρμογή των πολιτικών αυτών, όπως  διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών, του σεβασμού των 

δικαιωμάτων των  εργαζόμενων την  συνδικαλιστική ελευθερία, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 

συστήματα εκπαίδευσης, τρόπο προαγωγής κτλ. 
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Ε. Χρηματοοικονομικοί – Μη χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2018 είναι η εξής: 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση o κύκλος εργασιών ανήλθε στις € 5 χιλ. περίπου ενώ το μικτό αποτέλεσμα ήταν  €  

0 χιλ.. Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης ήταν ζημιές € 143 χιλ. Κατά την 31.12.2018, το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 5.067 ενώ η καθαρή της θέση ανέρχεται σε € 2.727 χιλ.  

 

ΣΤ. Επιπλέον Πληροφόρηση 

 

1. Πληροφορίες για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Τα διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε ποσό ευρώ 315 χιλ. και έχουν τοποθετηθεί σε καταθέσεις όψεως. 

 

2. Ακίνητα της Εταιρείας  

Η συνολική αξία κτήσης των ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2018 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.567 χιλ. 

 

3. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 

Μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της Έκθεσης  αυτής δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός που θα μπορούσε 

να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.     

 

Κύριοι Μέτοχοι 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 

2018. 

Αμφίκλεια, 19.4.2019 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 

ΑΔΤ ΑΜ 142303 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ 

ΑΔΤ ΑΒ 656747 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Η σελίδα αφέθηκε σκοπίμως κενή) 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018) 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 19 Απριλίου 2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.gekterna.gr, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του 

επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως 

και δημοσιοποιήσεώς τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gekterna.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Η σελίδα αφέθηκε  σκοπίμως κενή)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

της 31ης Δεκεμβρίου 2018 

          
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2018   31.12.2017 

  
      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

      

Ενσώματα πάγια 4 1.567   1.714 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5 145   61 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

6 150   123 

Σύνολο 
 

1.862   1.898 

  
 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

     

Αποθέματα 7 422   422 
Εμπορικές απαιτήσεις 8 129   466 
Λοιπές απαιτήσεις 9 2   5 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 10 1   1 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 315   59 

Σύνολο 
 

869   953 

  
 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

2.731   2.851 

  
 

     

Παθητικό 
 

     

Ίδια Κεφάλαια 
 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 12 5.067   5.067 
Αποθεματικά κεφάλαια 13 1.604   1.604 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

(3.944)   (3.828) 

Σύνολο 
 

2.727   2.843 

  
 

     

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

0   0 

Σύνολο 
 

0   0 

  
 

     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

     

Προμηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

14 3   3 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15 1   5 

Σύνολο 
 

4   8 

  
 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

2.731   2.851 

 

 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 
  

 

 
Σημείωση   1.1 – 31.12.2018   1.1 – 31.12.2017 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 16   5   2 

Κόστος πωλήσεων 17   (5)   (3) 

Μικτό Κέρδος 
 

  0   (1) 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 17   (133)   (140) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 19   (14)   (242) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά 
έσοδα/(έξοδα) 

18   4   24 

Κέρδη Προ Φόρων  
 

  (143)   (359) 

Φορολογία εισοδήματος 
 

  27   24 

Κέρδη Μετά Φόρου 
 

  (116)   (335) 

  
 

      

Λοιπά συνολικά έσοδα 
 

  0   0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης  

  (116)   (335) 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 

 
 1.1 – 

31.12.2018  
 1.1 – 

31.12.2017  

 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      
 Κέρδη/(Ζημίες)  χρήσεως προ φόρου εισοδήματος  (143) (359) 
   

  Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες :   

  Αποσβέσεις   129 131 
 Απομειώσεις 13 250 
 Προβλέψεις  0 0 
 Τόκοι και συναφή έσοδα  (4) (24) 
 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  0 0 
 Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά 

ακίνητα  0 (20) 
 Λοιπές προσαρμογές   

  Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης  (5) (22) 
   

  (Αύξηση)/Μείωση σε:   
  Αποθέματα  5 3 

 Εμπορικές απαιτήσεις  337 (334) 
 Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  3 25 
 Αύξηση/(Μείωση) σε:   

  Προμηθευτές  0 0 
 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  (4) (22) 
 (Αύξηση) / Μείωση λοιπών μακροπ/μων απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων  0 299 
 Επιστροφή από παρακράτηση φόρου προηγούμενων χρήσεων  0 0 
 Πληρωμές φόρου εισοδήματος  0 (1) 

 Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  336 (52) 

   
  Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:   
  Αγορές/πωλήσεις  ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων   0 20 

 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  0 39 
Χορηγήσεις διεταιρικών δανείων  (100) 0 
Εισπράξεις από αποπληρωμές διεταιρικών δανείων 20  

 Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες  (80) 59 

   
  Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες   
  Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ. εξόδων  0 0 

 Μεταβολή λοιπών χρηματ/κών στοιχείων ενεργητικού  0 0 

 Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες  0 0 

    
 Καθαρή αύξηση/ χρηματικών διαθεσίμων  256 7 

 Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου  59 52 

 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου  315 59 

 
  

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 

   

    
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

            
Υπόλοιπο 01.01.2018   5.067 1.604 (3.828) 2.843 

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 
1.1-31.12.2018 

      

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες       

Αποτελέσματα Χρήσης   0 0 (116) (116) 

Λοιπά συνολικά έσοδα   0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31.12.2018   5.067 1.604 (3.944) 2.727 

        
        
Υπόλοιπο 01.01.2017   5.067 1.604 (3.493) 3.178 

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 
1.1-31.12.2017 

      

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες       

Αποτελέσματα Χρήσης   0 0 (335) (335) 

Λοιπά συνολικά έσοδα   0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31.12.2017   5.067 1.604 (3.828) 2.843 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό 26034/92 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε 

άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ 

αριθ. 11378/18.11.91 συμβολαιογραφικής πράξης και όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 

11447/20.12.91 συμβολαιογραφική πράξη.    

Η έδρα της Εταιρείας σήμερα βρίσκεται στην Αμφίκλεια (164ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας) και δεν 

έχει ιδρύσει υποκαταστήματα.  

Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το  καταστατικό της έχει ορισθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2050. 

Οι μετοχές της Εταιρείας κατέχονται κατά 100% από την εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.» 

 

Την 15.03.2011 με την υπ’ αριθμόν 3243/11 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η 

απορρόφηση από την εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. του αποσχισθέντος 

κλάδου «Βιομηχανικός Κλάδος Κατασκευής Μικρών Έργων» της εταιρείας ΕΤΑΔΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις 

αποφάσεις των από 10.12.2010 Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών.  Κατόπιν τούτου, το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 4.862.335 € (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του 

Ν. 2166/93 του κλάδου «Βιομηχανικός Κλάδος Κατασκευής Μικρών Έργων» της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ΑΡΜΑΕ 

41588/01ΑΤ/Β/98/587(2007), € 4.862.266,06 και καταβολή μετρητών € 68,94) με την έκδοση 1.659.500 

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η καθεμία. ‘Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 

σε € 5.067.435,οο και διαιρείται σε 1.729.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € η καθεμία. 

Στις 25 Νοεμβρίου 2013 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ, η οποία είναι 

θυγατρική εταιρεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

εγκρίθηκαν στις 19.4.2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.  

Αναφέρεται ότι οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Η Εταιρεία, ως θυγατρική εταιρίας της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

συμμετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρείας με τη μέθοδο της πλήρους 

ενοποίησης.  

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Χρήστος Ζαρίμπας - Πρόεδρος 

2. Παναγιώτης Καζαντζής - Αντιπρόεδρος 

3. Αναστάσιος Τσούτης - Διευθύνων Σύμβουλος 

4. Σοφία Δημητρακοπούλου - Μέλος 

5. Φωτεινή Χατζή - Μέλος 

 

Η εκλογή του ανωτέρω Δ.Σ. έγινε με την  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23.06.2017. 
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Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021. 

 

Εποπτεύουσα αρχή: Νομαρχία Φθιώτιδας 

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 094328865  

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 25523/14/Β/92/4(11) 

 

Φύση Δραστηριοτήτων 

Ο σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της έχει ως εξής: 

Α) η εμπορία, εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή συρμάτων, καλωδίων, σωλήνων και συρματόσχοινων, 

αλυσίδων και σχοινιών κάθε τύπου, μετάλλων και σιδήρων γενικά, η κατασκευή και επεξεργασία των 

ανωτέρω προϊόντων για εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 

Β) η εμπορία και η εισαγωγή βιομηχανικών πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μετάλλου. 

Γ) η στην Ελλάδα αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών 

οίκων του εξωτερικού, που παράγουν και εμπορεύονται παρόμοια προϊόντα. 

Δ) η αντιπροσώπευση ημεδαπών εξαγωγικών Οίκων. 

 

2.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

α) Βάση Κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής τους. Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητάς της (going concern). Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες αλλά 
και τις προοπτικές της αγοράς, η Διοίκηση έχει αποφασίσει προσωρινά τη διακοπή της παραγωγικής της 
δραστηριότητας. Κατόπιν τούτου, τα τελευταία τέσσερα έτη, 2015, 2016, 2017 και 2018, η εταιρεία δεν 
απασχολεί προσωπικό. Στο πλαίσιο των προθέσεων της Διοίκησης είναι η μελλοντική αναδιοργάνωση της 
Εταιρείας εξετάζοντας διάφορα σχέδια.  
Επί του παρόντος, η Διοίκηση δεν έχει θέσει σε εφαρμογή κάποιο σχέδιο για την εθελοντική εκκαθάριση 
της Εταιρείας και ούτε έχει περιέλθει στην αντίληψή της κάποια ενέργεια προκειμένου αυτή να τεθεί σε 
καθεστώς υποχρεωτικής εκκαθάρισης.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένης της φύσης των κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
της Εταιρείας, σημειώνεται ότι εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονταν σε άλλη βάση κατάρτισης, 
πέραν της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητάς, τα εν λόγω κονδύλια δεν θα διέφεραν ουσιωδώς σε 
σχέση με αυτά που παρουσιάζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η υφιστάμενη 
παρουσίαση κρίθηκε ότι παρέχει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων την καλύτερη δυνατή 
πληροφόρηση και προσεγγίζει κατά το δυνατό την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων.  
Σε προσεχή Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί έως την 30/06/2019, θα ληφθεί απόφαση για την 
κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και το μέλλον της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας και την έλλειψη ουσιαστικού αντικειμένου εργασιών. 
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β) Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι 
ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη 
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, εκτός από την υιοθέτηση των τροποποιήσεων ορισμένων 
προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χρήσεις που 
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018.  

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

 

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

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 
Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, 
ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημίες» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά 
αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του νέου 
προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. H Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των 
συγκριτικών ποσών του 2017 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 καθώς δεν προκύπτει επίδραση από την 
υιοθέτηση του. 

 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με 

τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι 

βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της 

τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 

καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και 

διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες 

Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. H Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 

2017 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 καθώς δεν προκύπτει επίδραση από την υιοθέτηση του. 

 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται 
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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 Εταιρεία εξέτασε 
την επίδραση του νέου προτύπου στις  Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων 
σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. 
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 
συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο 
συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης 
των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών 
πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και 
προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την 
ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς 
τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό 
με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2018)  

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

 

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

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-
2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 
αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι 
οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα 
ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε 
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια 
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο 
πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  

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

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 
έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 
ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση ενός νέου 
Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις 
που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης 
(«ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις 
μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη μίσθωση. 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 
«Μισθώσεις», ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός των συμφωνιών που εμπεριέχουν μίσθωση», ΜΕΔ 15 
«Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα» και ΜΕΔ 27 «Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή 
μίσθωσης». Το νέο Πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν περισσότερες μισθώσεις στις 
οικονομικές τους καταστάσεις, καθώς εισάγει ένα νέο ενιαίο μοντέλο παρουσίασης όλων των μισθώσεων 
στις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων. Το Πρότυπο παρέχει εξαιρέσεις για τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις παγίων και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Η λογιστική αντιμετώπιση των 
μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη με αυτή του προϋπάρχοντος προτύπου, δηλαδή 
οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές. 
Το ΔΠΧΑ 16 τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1 Ιανουαρίου 
2019, με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται. 
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Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 
9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκου.  

Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εφόσον πληρείται μία 
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 
«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, 
αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 
αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό 
χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 
των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η 
μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

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

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019)  

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 
τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους 
χρήστες αυτών.  

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  

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

 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 
περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

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

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 
ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες 
θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και 
το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε 
άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2021)  

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των 
τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας.  

Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 
αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις 
απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 
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a) Διαχείριση Κινδύνου 

Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις και ειδικότερα: 

 

(i)  Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο τραπεζικός δανεισμός είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Διοίκηση παρακολουθεί 

την εξέλιξη της διακύμανσης των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα για την μείωση του κινδύνου. 

 

(ii)  Εύλογη Αξία 

Τα ποσά που εμφανίζονται στις συνημμένες Καταστάσεις οικονομικής θέσης  για τα διαθέσιμα, τις 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες 

εύλογες αξίες τους. Η εύλογη αξία των τραπεζικών δανείων δε διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία 

λόγω της χρήσης μεταβλητών επιτοκίων.  

 

(iii)  Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου 

Δεν υφίσταται, επί του παρόντος, πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία. 

 

(iv)  Κίνδυνος Αγοράς 

Δεν υφίσταται, επί του παρόντος, τέτοιος κίνδυνος για την εταιρεία. 

 

β) Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

Δεν υπάρχουν ασώματες ακινητοποιήσεις. 
 

γ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις όπως κτίρια, μηχανήματα και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης 

της αξίας τους. 

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

Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές 

προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των 

αντίστοιχων παγίων.  

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

δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που 

προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο κόστος 

τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να τεθεί σε 

παραγωγική λειτουργία. 

 

δ) Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις 

σχετικές ωφέλιμες ζωές των σχετικών παγίων. Η εκτιμώμενη ωφέλιμης ζωή ανά κατηγορία παγίου 

κυμαίνεται μεταξύ: 
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Κατηγορία Παγίου Έτη 

Κτίρια και Τεχνικά Έργα 8-30 

Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκατ/σεις 3-12 

Μεταφορικά Μέσα 5-12 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 3-12 

 

ε) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης 

όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, 

η αντίστοιχη απομείωσή του καταχωρείται στα καθαρά κέρδη. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως.  

Εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη 

γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του 

ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να 

αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

Αντιλογισμός απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται 

μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο στα καθαρά κέρδη. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης των παγίων και ως εκ τούτου δεν έχει 

πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

στ) Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν διάφορα εμπορεύματα-αναλώσιμα είδη τα οποία αποτιμώνται στη 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Πρόβλεψη για απαξίωση 

διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

 

ζ) Λογαριασμοί απαιτήσεων 

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λογίζονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένη κατά τις προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 

βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων όλες οι 

καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη, 

πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις.  

Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε 

ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. 

Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 
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η) Χρηματικά Διαθέσιμα 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και 

καταθέσεις σε τράπεζες. 

 

θ) Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη 
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των 
μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση 
δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής.  
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και 
καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων  
υποχρέωσης (Projected Unit Method).  
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά έσοδα της χρήσης 
και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του 
έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Οι υποχρεώσεις για παροχές 
συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.  
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 (ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ και σύνταξης του Ισολογισμού ενάρξεως) 
η εταιρεία κάνοντας χρήση των εξαιρέσεων που προβλέπει το ΔΠΧΑ 1, για την πρώτη χρήση εφαρμογής 
των ΔΠΧΑ αναγνώρισε το σύνολο των κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 σωρευμένων αναλογιστικών ζημιών. 
Κατά τη σύνταξη των μεταγενέστερων οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος, εφαρμόζοντας τις γενικές 
διατάξεις του ΔΛΠ 19, ακολούθησε τη μέθοδο του «περιθωρίου» για την αναγνώριση των σωρευμένων 
αναλογιστικών ζημιών / κερδών. 
Όμως, αρχής γενομένης από τη χρήση 2013, κατ’ εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19,  τα 
αναλογιστικά κέρδη και ζημιές, καταχωρούνται άμεσα ως έσοδο ή έξοδο στα μη ανακυκλούμενα λοιπά 
συνολικά αποτελέσματα. Τα κόστη προϋπηρεσίας εφόσον μεταβληθούν εντός της χρήσης καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα της. 
Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό τόσο κατά την τρέχουσα όσο και κατά την συγκριτική χρήση. 
 

ια) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

σύμφωνα με το φορολογικό νόμο που ισχύει στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των  

κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 

εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών, από 

αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών, καθώς και 

κάθε έκτακτης εισφοράς υπολογιζόμενης επί των κερδών. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία των Οικονομικών καταστάσεων μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων και 

μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των 
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οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η 

υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) 

που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα 

αναγνωρίζεται, επίσης,  στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

 

ιβ) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μία αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία 

του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής 

αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους 

που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που 

περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι μικρή.  

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν 

είναι πιθανή μια εισροή οικονομικών ωφελειών. 

 

ιγ) Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν και τα 

σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα 

πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 

(i) Έσοδα από πώληση αγαθών 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και 

του αναλογούντος ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 

Παρατίθεται πίνακας μεταβολής των ενσώματων στοιχείων της εταιρείας. 

 
  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κος 

εξόπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016   100 2.536 1.361 75 657 0 4.729 

μείον: συσ. Αποσβέσεις/Απομειώσεις   0 (1.283) (880) (75) (646) 0 (2.884) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016   100 1.253 481 0 11 0 1.845 

            
 

    

Πωλήσεις-Μειώσεις 
 

0 0 (71) 0 0 0 (71) 

Αποσβέσεις χρήσης 
 

0 (95) (34) 0 (2) 0 (131) 

Αποσβέσεις πωληθέντων-διεγραφέντων 
 

0 0 71 0 0 0 71 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 
 

100 2.536 1.290 75 657 0 4.658 

μείον: συσ. Αποσβέσεις/Απομειώσεις 
 

0 (1.378) (843) (75) (648) 0 (2.944) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 
 

100 1.158 447 0 9 0 1.714 

                  

Πωλήσεις-Μειώσεις 
 

(18) 0 0 0 0 0 (18) 

Αποσβέσεις χρήσης 
 

0 (96) (33) 0 (1) 0 (130) 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 
 

100 2.536 1.290 75 657 0 4.658 

μείον: συσ. Αποσβέσεις/Απομειώσεις 
 

(18) (1.474) (876) (75) (649) 0 (3.091) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018 
 

82 1.062 414 0 9 0 1.567 
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5. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Παρατίθεται πίνακας ανάλυσης τω μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Δοσμένες εγγυήσεις 0 0 

Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια 145 61 

Σύνολο 145 61 

 

 

6. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Τόσο για την χρήση 2018 και 2017 η αναβαλλόμενη φορολογία της εταιρείας καθώς και η κίνηση αυτής 

κατά τη διάρκεια της χρήσης παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Κίνηση αναβ. Φορολογίας 1.1.2018 

Αναγνωρισμένη 
στα αποτ/τα της 
χρήσης 31.12.2018 

        

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 136 25 161 

Εμπορικές Απαιτήσεις (13) 2 (11) 

Σύνολο 123 27 150 

 
 

Κίνηση αναβ. Φορολογίας 1.1.2017 

Αναγνωρισμένη 
στα αποτ/τα της 

χρήσης 31.12.2017 

        
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 98 38 136 

Εμπορικές Απαιτήσεις 0 (13) (13) 

Σύνολο 98 25 123 

 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

 
Α.Φ. 

απαίτηση 
Α.Φ. 

υποχρέωση 
Α.Φ. 

απαίτηση 
Α.Φ. 

υποχρέωση 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 161 0 136 0 
          

Κυκλοφορούντα στοιχεία         

Εμπορικές Απαιτήσεις 0 11 0 13 

Σύνολα 161 11 136 13 

Συμψηφιστικό Υπόλοιπο 150   123   
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7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή 515 515 

Υποπροϊόντα 47 47 

Α' & B' ύλες - Αναλώσιμα υλικά 422 428 

Πρόβλεψη απομείωσης  (562) (567) 

Σύνολο 422 422 

 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Πελάτες  783 780 

Γραμμάτια και επιταγές στο χαρτοφυλάκιο 30 369 

Σύνολο 813 1.149 

Μείον προβλέψεις απομείωσης (684) (684) 

Σύνολο  129 466 

  

 

 

9. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

      

Προκαταβολές σε προμηθευτές 2 3 

Λοιπές απαιτήσεις 0 2 

Σύνολο 2 5 
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10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Παρακρατηθέντας Φόρος τόκων ομολογιακού δανείου 1 1 

Σύνολα 1 1 

 

 

 

11. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Ταμείο 0 0 

Διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς 315 59 

Σύνολο 315 59 

 

 

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1.729.500 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 

η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 5.067.435 και κατέχεται από την 

ανώνυμη εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. κατά 100%.  

 

  

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Το υπόλοιπο των αποθεματικών δεν έχει καμία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και 

αφορά κυρίως αφορολόγητα αποθεματικά. 

 

 

14. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το υπόλοιπο αφορά αποκλειστικά υποχρεώσεις προς προμηθευτές Εσωτερικού. 

 

 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018  έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

35 | Σ ε λ ί δ α  

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 0 1 

Υποχρεώσεις από φόρους 0 1 

Πιστωτές διάφοροι 1 3 

Σύνολο 1 5 

 

  

16. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 
1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 

   

Πωλήσεις Α' & B' ύλες - Αναλώσιμα υλικά 5 2 

Σύνολο 5 2 

 

 

17. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας για τη περίοδο 1.1-31.12.2018, έχει ως ακολούθως: 

 

 
1.1-31.12.2018 

  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα Διοίκησης & 

Έξοδα Διάθεσης 

Αμοιβές τρίτων 0 1 

Παροχές τρίτων 0 1 

Αποσβέσεις 0 129 

Αναλώσεις αποθεμάτων 5 0 

Σύνολο 5 133 

 
 
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας για τη περίοδο 1.1-31.12.2017, έχει ως ακολούθως: 
 

 

1.1-31.12.2017 

  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα Διοίκησης & 

Έξοδα Διάθεσης 

Αμοιβές τρίτων 0 1 

Παροχές τρίτων 0 5 

Φόροι τέλη 0 1 

Διάφορα έξοδα  0 2 

Αποσβέσεις 0 131 

Αναλώσεις αποθεμάτων 3 0 

Σύνολο 3 140 

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018  έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

36 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

18. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ  
 

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

1.1. – 
31.12.2018 

1.1 – 
31.1.2017 

      
Χρηματ/κα έσοδα     
Τόκοι Ομολόγων 4 24 

Σύνολο 4 24 

     
Χρηματ/κα έξοδα    
Λοιπά τραπεζικά έξοδα 0 0 

Σύνολο 0 0 

Σύνολο Χρηματ/κων Εσόδων/Εξόδων 4 24 

 

 

19. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ 
 

Τα λοιπά έσοδα/έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

 
1.1 – 

31.12.2018 
1.1 – 

31.12.2017 

      
Λοιπά έσοδα     
Κέρδη από εκποίηση παγίων 10 20 
Λοιπά έσοδα 6 6 
(Απομειώσεις)/Ανακτήσεις απομειώσεων αποθεμάτων 5 0 

Σύνολο 21 26 

   
   
Λοιπά έξοδα 

  
(Απομειώσεις)/Ανακτήσεις απομειώσεων αποθεμάτων 0 (197) 
(Απομειώσεις)/Ανακτήσεις απομειώσεων απαιτήσεων (17) (53) 
Φόροι - τέλη πλην φόρου εισοδήματος (13) (16) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (5) (2) 

Σύνολο (35) (268) 

   
 

Σύνολο Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα) (14) (242) 

 

 

 

20. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Η εταιρεία κατά την χρήση 2018 δεν απασχολούσε προσωπικό. Ομοίως και την προηγούμενη χρήση 

2017. 
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21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη της Εταιρείας κατά την 31.12.2018 και 

31.12.2017, έχουν ως ακολούθως: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Απαιτήσεις  274 529 

Πωλήσεις 24 31 

Αγορές 4 0 
 

Κατά τη χρήση 2018 δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

22. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη και δεν έχει γίνει εκχώρηση απαιτήσεων.  

 

 

23. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις κατά την 31.12.2018. 

 

 

25. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις δημόσιες αρχές για τις φορολογικές της δηλώσεις για τη χρήση 2010. 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 

1159/26.7.2011 για τις οποίες εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Για την χρήση 2014, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013 και έχει εκδοθεί 

πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς Επιφύλαξη .  

Για την χρήση 2015 η Εταιρεία δεν εμπίπτει στα ποσοτικά κριτήρια φορολογικού ελέγχου από Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές ενώ για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 δεν έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 

Ν.4174/2013 (ΠΟΛ 1124/22-6-2015), λόγω του ότι από 1.1.2016 και εφεξής ο έλεγχος και η έκδοση της 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει σε προαιρετική βάση. Σε ενδεχόμενο μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν θα προκύψουν φορολογικές διαφορές που να έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, λόγω των υψηλών μεταφερόμενων φορολογικών 

ζημιών. 
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Οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. 

 

 

26. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Η Εταιρεία λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως 

κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο 

και κίνδυνο ρευστότητας. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν συναλλάσσεται σε ξένα νομίσματα και δεν υπόκειται σε 

τέτοιο κίνδυνο στις παρουσιαζόμενες χρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της είτε χωριστά είτε κατά ομάδα. Η πολιτική της Εταιρίας είναι 

να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 

απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. 

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας:  Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας 

διαθέσιμα. 

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών, λόγω έλλειψης 

λειτουργικής δραστηριότητας.  

 

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν προέβη σε 

τραπεζικό δανεισμό και οι διακυμάνσεις του επιτοκίου καταθέσεων δεν μεταβάλλουν σημαντικά (θετική 

επίδραση) τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους. 

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου: Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή  μη έγκαιρη αποπληρωμή  προς την 

Εταιρεία των υφιστάμενων  και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων. Τα στοιχεία του 

ενεργητικού που εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων,  αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Εμπορικές απαιτήσεις 129 466 

Λοιπές απαιτήσεις 0 2 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 315 59 

Σύνολο 444 527 
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27. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 

περιόδους που αναφέρονται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

 

 
31.12.2018 31.12.2017 

   

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

145 61 

Σύνολο 145 61 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εμπορικές απαιτήσεις 129 466 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 315 59 

Σύνολο 444 525 

Σύνολο Ενεργητικού 589 586 

   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 3 3 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 3 

Σύνολο 3 6 

Σύνολο Υποχρεώσεων 3 6 

 

 

 

28. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 

Οι στόχοι της διοίκησης όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την 

ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going – concern). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

εξασφάλισης της διατήρησης πιστοληπτικής διαβάθμισης της εταιρείας. Επιπλέον, ιδιαίτεροι στόχοι της 

εταιρείας είναι και η εκπλήρωση των όρων συμβάσεων με τους συναλλασσόμενους. Η εταιρεία κατά την 

31.12.2018 δεν απασχολούσε προσωπικό ενώ έχει σταματήσει προσωρινά η δραστηριότητά της για 

λόγους αναδιοργάνωσης. 

Οι ταμειακές της εκροές στο προσεχές χρονικό διάστημα δεν αναμένεται να είναι σημαντικές και η 

εταιρεία μπορεί να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις της με την ρευστοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού της. 
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29. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. 

 

 

Αμφίκλεια, 19.4.2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
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