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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» Επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2018 

 
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική 
χρήση που έληξε την 31/12/2018, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων 

της ίδιας εταιρικής χρήσης. 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), έχει 

συνταχθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και αναφέρεται στις 

ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)., τις σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 
 

Γενικά 

 
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 01.01.2018 έως και την 31.12.2018. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και 

υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
 

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες 
οικονομικής διάρθρωσης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων 

της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της κλειόμενης χρήσης, 
σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

 
Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 8.563.927 μειωμένες κατά 24% έναντι της 

προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 11.274.803. 

 
Τα προ Φόρων Κέρδη/Ζημιές ανήλθαν σε ζημιές € (444.495) έναντι ζημιών € (1.275.360) την 

προηγούμενη χρήση. 
 

Τα Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € (516.281) έναντι ζημιών € (1.161.822) της 
προηγούμενης χρήσης. 

 

Οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 72% 77% 

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 28% 23% 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 107% 93% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων -7% 8% 

Αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις -5% -11% 

Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια 52% -119% 

Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις 43% 42% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό /  βραχυπρ. Υποχρεώσεις 78% 114% 

 

Λοιπές πληροφορίες 
Στο δυσμενές κλίμα που επικρατεί από το 2010,  η Διοίκηση της Εταιρείας  αντέδρασε  με 

αποφασιστικότητα  και έχοντας όραμα  και βαθιά γνώση της αγοράς  προχώρησε στην  αναδιοργάνωση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών  της εταιρείας θέτοντας νέες βάσεις 

ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των μελλοντικών ταμειακών ροών και της κερδοφορίας της. 
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Περιβαλλοντική ενημέρωση 

Στην πολιτική της Εταιρίας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις 
που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις της Εταιρίας 

για τα θέματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία συμμετέχει ενεργά στην 
ευαισθητοποίηση των συνεργατών της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και, γενικότερα, 

υιοθέτησης μιας υπεύθυνης στάσης ζωής. 

 
Εργασιακά ζητήματα 

Η διοίκηση της εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους 
ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εταιρεία δεν κάνει διακρίσεις σε σχέση με φύλο, φυλή, 

θρησκεία, ηλικία, κοινωνικές ομάδες, ή σεξουαλικές προτιμήσεις. Αντίθετα πιστεύει ότι η κατανόηση της 
διαφορετικότητας διευκολύνει την επαφή με όλες τις ομάδες καταναλωτών και εργατικού δυναμικού. 

Οτιδήποτε συνιστά άσκηση κάθε είδους φυλετικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικής ή 
ψυχολογικής, απαγορεύεται αυστηρά. ποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά είναι επαγγελματικό ατόπημα 

και τιμωρείται. 
 

Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως και 

επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως τα 

οποία θα έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 
 

Γ. Μερισματική πολιτική  

Την 19/04/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.  

 
Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες. Η Εταιρεία δεν έχει 

σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της. 
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελληνική Αγορά σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή 

ρευστότητα, την πολύ υψηλή ανεργία  και την πολύ κακή καταναλωτική διάθεση είχε αποτέλεσμα τη 
μείωση κατά ένα μέρος της πελατειακής βάσης της εταιρείας, διατηρώντας πλέον κατά το μέγιστο 

δυνατό τους υγιείς πελάτες και συνεργάτες. Για τους ανωτέρω λόγους η εταιρεία στράφηκε σε αγορές 

εκτός Ελλάδος θέτοντας τις βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας. 
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη 

εξασφάλισης των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε 
η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και 

την ύπαρξη διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του 
κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων για την εμπρόθεσμη 

ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας 
παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.  

 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 
αρνητικό. Επιπλέον, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το 

σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 2,5 εκ. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό 

την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη βελτίωση της ρευστότητας της 

Εταιρείας. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναχρηματοδότηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μέσα 
στην επόμενη χρήση και η Εταιρεία θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  
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Περαιτέρω, η Διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας, 

εξετάζει και έχει ήδη αναλάβει πρόσθετα μέτρα. Περαιτέρω αναφορά στη σημείωση 5 των οικονομικών 

καταστάσεων. 
Βάσει των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 

καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της. 
Παρά ταύτα, η επιτυχής διαχείριση του Τραπεζικού δανεισμού κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για 

την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στο μέλλον και τη μη ύπαρξη σχετικής 

αβεβαιότητας. 
 

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών επιτοκίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις 

τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα δάνεια. Δάνεια με 

μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.  

 
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς 
κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 

 

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως και μέχρι σήμερα δε διατηρεί 

υποκαταστήματα. 
 

ΣΤ. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία σε  μόνιμη βάση επενδύει στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι οποίες είτε 
αφορούν την εξέλιξη τεχνολογικών προϊόντων είτε αφορούν στην αναβάθμιση των πλατφορμών 

Netvolution WCRM και Tapvolution. Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίστηκαν και εντός της χρήσεως 
2018. 

 
Ζ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την 

επόμενη χρήση 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει κανένα ενδοιασμό σε ότι αφορά την απρόσκοπτη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση. Η εξάρτησή της από νέα μεγάλα projects για 

την διατήρηση των δραστηριοτήτων της έχει μειωθεί σημαντικά. Το ήδη υπάρχον πελατολόγιο 
αποφέρει σε ετήσια βάση έναν σταθερά αυξανόμενο κύκλο εργασιών ο οποίος δύναται να καλύψει 

σχεδόν εξολοκλήρου της λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι νέες 

πωλήσεις να γίνονται με καλύτερους όρους και να εστιάζουν σε projects τα οποία είναι καινοτόμα και 
προάγουν την τεχνολογική εξέλιξη της εταιρείας. 

 
Πρωταρχικός σκοπός λοιπόν για τη Διοίκηση της εταιρείας είναι πλέον η διατήρηση του κύκλου 

εργασιών στα επίπεδα του 2018 ή και χαμηλότερα αν χρειάζεται, αλλά με σημαντική αύξηση του 

ποσοστού κερδοφορίας λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης του πελατολογίου και των αναληφθέντων 
έργων.  

  
Η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία 

συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα, 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 
Αχαρναί, 19 Απριλίου 2019, 

 
Με τιμή, 

Θεοτοκάς Κωνσταντίνος 

 
 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (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 των θεμάτων που μνημονεύονται 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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, 

τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από 
τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού € 643.344. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση 

επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού € 643.344. Λόγω του γεγονότος 
αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα της κλειόμενης 

χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 643.344. 
2. Στο λογαριασμό των βραχυπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 321.412. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών, που προβλέπονται, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν λογισθεί οι  
αναλογούντες τόκοι υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού € 345.158, με συνέπεια οι 

υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα 
ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 

3. Στο λογαριασμό των λοιπών βραχυπροθέσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

περιλαμβάνονται ρυθμισμένες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 
2.656.227. Κατά τις παραπάνω ρυθμίσεις προέκυψαν επιπλέον του προαναφερόμενου ποσού, 

προσαυξήσεις τόκων και τελών συνολικού ποσού € 579.944 οι οποίες δεν έχουν λογιστεί με 
συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια 

ισόποσα αυξημένα. 
4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 

τις χρήσεις 2013 έως και 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 

αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 

και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 
έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται 

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 
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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 5 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 
θέμα ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας 

έχουν καταστεί αρνητικά. Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά ποσό € 
2,5 εκ.. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία 

ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρίας να συνεχίσει την 
δραστηριότητα της. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η διοίκηση της Εταιρίας έχει σχεδιάσει τη 

λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και 

την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της 

συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας. 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 οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των 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. 
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 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας 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 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και του ν 4548/2018 (ισχύς 

από 1/1/2019), 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 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου 

εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο Βάση για γνώμη με 
επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου. 

γ) Στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται απαιτήσεις από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, 
€ 141χιλ, οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν 2190/1920 

και του ν 4548/2018 (ισχύς από 1/1/2019). 

 
 

 
Αθήνα, 19 Απριλίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Νίκος Γαρμπής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 

 

  



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

10 

Γ. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

  Σημ. 31.12.2018 31.12.2017 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
  

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία   
  

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6.1 454.915 476.451 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 2.105.462 2.305.110 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.3 611.608 611.608 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 
6.4 121 562 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  6.5 214.411 61.159 

    3.386.517 3.454.891 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία   
  

Αποθέματα  6.6 10.530 25.568 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.7 5.516.893 8.031.467 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.8 1.742.223 1.638.828 

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.9 1.252.532 1.492.036 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.10 364.192 173.238 

    8.886.370 11.361.138 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   12.272.887 14.816.029 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.11 5.084.574 5.084.574 

Υπέρ το άρτιο 
 

42.055 42.055 
Λοιπά Αποθεματικά  6.11 1.243 1.243 

Αποτελέσματα σε νέο   (5.982.715) (4.057.865) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   (854.844) 1.070.007 

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.12 0 1.635.972 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 77.866 3.131 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 6.14 

129.953 125.975 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.15 1.516.552 2.006.460 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   1.724.371 3.771.538 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.16 2.199.685 3.086.570 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.17 1.170.048 896.318 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  6.12 7.200.644 5.605.180 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.18 832.983 386.416 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   11.403.361 9.974.484 

Σύνολο υποχρεώσεων   13.127.731 13.746.022 

    
  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων   

12.272.887 14.816.029 

 

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)  

 

  Σημ. 31.12.2018 31.12.2017 

Πωλήσεις 6.19 8.563.927  11.274.803  
Κόστος Πωληθέντων 6.20 (4.880.594) (6.494.627) 

Μεικτό κέρδος   3.683.332  4.780.176  

Λοιπά έσοδα   6.21 70.755  22.853  
Έξοδα διοίκησης 6.22 (1.686.410) (2.277.195) 

Έξοδα διάθεσης 6.22 (1.520.641) (2.053.354) 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 6.22 (547.365) (739.119) 
Λοιπά έξοδα  6.21 (209.324) (420.368) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   
(209.654) (687.006) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

1  0  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.23 (234.401) (494.003) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   (441) (94.350) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   (444.495) (1.275.359) 

Αναβαλλόμενος Φόρος 6.24 (71.787) 113.537  

Αποτέλεσμα μετά από φόρους   (516.281) (1.161.822) 

Αναλογιστικές κερδών/(ζημιών) αναγνώρισης 
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού  6.14 

15.094                     0 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) 6.13  

(2.948) 0  

Λοιπά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους   12.146  (1.161.822) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

φόρων 
 

(504.136) (1.161.822) 

 
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Ποσά σε €' Σημ. 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2017 
 

5.084.574 42.055 1.243 (2.896.042) 2.231.830  

 Αποτέλεσμα περιόδου  
 

0 0 0 (1.161.822) (1.161.822) 

 Λοιπά συνολικά έσοδα:  
      

 Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)  
 

0 
 

0 0 0  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων             

Υπόλοιπο την 31/12/2017   5.084.574 42.055 1.243 (4.057.864) 1.070.008 

Υπόλοιπο την 1/1/2018 
 

5.084.574 42.055 1.243 (4.057.864) 1.070.008 

Προσαρμογές από μεταβολή σε λογιστικές πολιτικές και εφαρμογή 
νέων προτύπων  

0 
 

0 (1.420.714) (1.420.714) 

Υπόλοιπο την 1/1/2018 (αναπροσαρμοσμένο) 
 

5.084.574 42.055 1.243 (5.478.578) (350.706) 

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 
 

0 
  

0 0  

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες             

 Αποτέλεσμα περιόδου  
 

0 0 0 (516.281) (516.281) 

 Λοιπά συνολικά έσοδα:  
     

0  

 Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)  6.14 0 0 0 15.094  15.094  

 Αναβαλλόμενοι φόροι επί Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες)  6.13 0 0 0 (2.948) (2.948) 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  
 

0  
 

0  12.146  12.146  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων             

Υπόλοιπο την 31/12/2018   5.084.574 42.055 1.243 (5.982.714) (854.844) 

       Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων 
 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

13 

Κατάσταση ταμιακών ροών 

(Έμμεση Μέθοδος) Σημ. 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
   

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα  
(444.495) (1.275.359) 

Προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 - 6.2 788.725 1.013.260 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 

προσωπικού  
16.123 0 

Προβλέψεις 
 

441 207.552 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας  

0 94.350 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.23 234.401 494.003 

Σύνολο προσαρμογών 
 

1.039.690 1.809.165 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

πρίν τος μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης  
595.195 533.806 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 
   

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 
 

15.038  91  

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 
 

1.076.717  370.951  

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 
 

(653.547) 0  

  
438.208 371.042 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

1.033.403 904.848 

Καταβληθέντες τόκοι 
 

(234.401) (494.003) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
799.003 410.845 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 6.1 - 6.2 (576.590) (993.687) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 

στοιχείων  
9.049  0  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
(567.541) (993.687) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
   

Εισπράξεις / πληρωμές δανείων 
 

(40.508) 580.968  

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
(40.508) 580.968  

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

190.954 (1.874) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης  
 

173.238 175.112 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο 
τέλος της χρήσης   

364.192 173.238 

 

 
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων 
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Ε. Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία ATCOM A.E ιδρύθηκε το 2000 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2050 με 
δυνατότητα παράτασης.  

Η εταιρεία ATCOM A.E. είναι θυγατρική της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ενοποιούνται, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31/12/2018 ανέρχεται σε άμεσο 
ποσοστό 75%. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 
 Θεοτοκάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

 Μπιζούμης Χρήστος, Α’ Αντιπρόεδρος  

 Καμάρας Κωνσταντίνος, Β’ Αντιπρόεδρος 

 Βατικιώτης Δημοσθένης, Μέλος 

 Ρούμπας Θωμάς, Μέλος  

 Παπαγεωργίου Αργύρης, Μέλος 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από 

το Δ.Σ. στις 19/04/2019 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atcom.gr. 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η ATCOM A.E.  είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών και σε τομείς 

όπως το software development, το web design , το on-line gaming, το intranet και extranet, καθώς και 

σε εφαρμογές e-commerce.   
Η Διοίκηση της ATCOM A.E.  επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας έχοντας 

υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής. 
Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε μέγιστο βαθμό του μεγέθους, της 

υποδομής, του κύρους, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η εταιρεία. 

Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς, 
στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού δυναμικού. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί από την Διοίκηση 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της 

Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και υπάρχουν συνθήκες που 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας αναφορικά με την δυνατότητα της Εταιρίας να 

συνεχίσουν την δραστηριότητα της, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχεδιάσει τη λήψη συγκεκριμένων 
και κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση 

των δραστηριοτήτων της (βλέπε σχετικά την υπ’ αριθμ. 5 σημείωση). 
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία 

και ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν 

εφαρμόσιμα.. 

2.1.1 Χρήση εκτιμήσεων 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ απαιτεί  την υιοθέτηση εκτιμήσεων και την 

άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και παραδοχών οι 
οποίες  επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, καθώς και την  καταχώριση  

των  εσόδων και  εξόδων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες 
συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι 

σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4. 
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2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 
 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το 
νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία 
ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η υιοθέτηση του νέου 

Προτύπου είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια έναρξης της χρήσης 2018. 
 

Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018 από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9  

Συνεπεία των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές, όπως αυτές περιγράφονται (Σημείωση 3.7), η Εταιρεία 
κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 9 και εφάρμοσε το νέο Πρότυπο από την 

01/01/2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσει τις συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών. 
Συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης της 31/12/2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έναρξης της 
01/01/2018.  

Στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη 
προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η επίδραση των 

αλλαγών λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στην καθαρή θέση της  Εταιρείας έχει ως εξής:  
Ποσά σε.€ Εταιρεία 

Λήξη περιόδου την 31/12/2017 1.070.008 
Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (1.420.714) 

Προσαρμοσμένη έναρξη περιόδου 01/01/2018 (350.706) 

 
Δεν υπήρξαν μεταβολές στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, 

από τις ως άνω επιδράσεις. 
  

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

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

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

σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 
Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με 

σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων 

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

πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το 
νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές 

Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Το νέο Πρότυπο δεν έχει 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται 
μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 
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εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει 

να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις 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 
έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις 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. 

 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 περιλάμβανε 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 
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χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν 

έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

2.1.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 
εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο 

προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο 
που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει 

να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο Πρότυπο από την 01/01/2019 με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής 

εφαρμογής να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής. Επιπλέον, η Εταιρεία 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 Εταιρεία πραγματοποίησε εντός του 2018 αξιολόγηση του λογιστικού χειρισμού και της 

αναμενόμενης επίπτωσης στις οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή του νέου Προτύπου, η οποία 
δεν αναμένεται να είναι σημαντική κυρίως λόγω του μικρού πλήθους των συμβάσεων μίσθωσης που 

έχει και της χαμηλής αξίας αυτών για τα μεγέθη της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, λόγω της ως άνω 
επιλογής που θα ακολουθήσει δεν αναμένεται επίδραση στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων, 

ενώ το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και η αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης που θα 

αναγνωριστεί για τις συμβάσεις μίσθωσης την 01/01/2019 δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις € 319 χιλ. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε 

ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη 

προϋπόθεση. 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 
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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 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. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-
2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος 

του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 
κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο 

αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές 
για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη 

δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 

αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 
τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 

προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους 

χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

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

δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 
συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 

λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της 

διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 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 του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 
εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων 

του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει 
αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε 
τρίτους. Επιπλέον 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 του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες 
θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και 

το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 

και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
2018 είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2017 και είναι οι ακόλουθες:  

3.1 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας 
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Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία 

(μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η 

επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, 
θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ATCOM A.E. 

είναι θυγατρική της εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές  
καταστάσεις της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς 

από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την 

ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
 

Εξαιρέσεις από την ενοποίηση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρίες: Η μητρική εταιρεία δεν απαιτείται να 
παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μόνον και μόνον εφόσον: 

(α) η ίδια η μητρική εταιρεία κατέχεται εξ’ ολοκλήρου από άλλη εταιρεία ή κατέχεται μερικώς από άλλη 

οικονομική οντότητα και οι λοιποί ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η μητρική εταιρεία δεν θα καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού, 
(β) οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρείας δεν διαπραγματεύονται δημόσια (σε 

εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και 
περιφερειακές αγορές), 

(γ) η μητρική εταιρεία δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των οικονομικών 

καταστάσεών της σε επιτροπή χρηματιστηριακών συναλλαγών ή άλλη διοικητική αρχή προκειμένου να 
εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δημόσια αγορά και 

(δ) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία της μητρικής εταιρείας δημοσιεύει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. 

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 περί εξαίρεσης ενοποίησης, δεν προέβη σε 
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, δεδομένου ότι οι θυγατρικές της ενοποιούνται 

στην ανώτερη μητρική ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. 

3.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα).  
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
 

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται στο νόμισμα 
λειτουργίας με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα 

στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων 
της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, 

μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.  

3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους  

μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή 
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί 

να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα 
όταν πραγματοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτιριακές εγκαταστάσεις  σε ακίνητα τρίτων 11-20 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6 έτη 

Αυτοκίνητα 10-13 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός  3-23 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν 
την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα και τα έξοδα ανάπτυξης 
άυλων παγίων στοιχείων.  

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις διενεργηθείσες 

αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 4  έως 10  χρόνια. 

 
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά 

προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό και δόκιμες νέων η βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις 

εάν είναι πιθανόν να προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοιπα έξοδα 

ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα ανάπτυξης τα 
οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα , δεν καταχωρούνται σαν 

ασώματες ακινητοποιήσεις  σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν 
κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της 

σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η 

χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία ανέρχεται σε 5 χρόνια. 

3.5 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. 

Από την 1/1/2018 η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίδραση 

της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αυτή 

(1/1/2018). 
 

Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται 

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η εταιρεία 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 ΔΠΧΑ 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 
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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 ΔΠΧΑ 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 εταιρεία θα πρέπει να επιμετρά την εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού 
μέσου.  

 

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού 

στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 
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: 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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. Μία εταιρεία 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. 

Μία εταιρεία 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 μία εταιρεία 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. Κατά την 1/1/2018, η Εταιρεία δεν έχει 

συμμετοχικούς τίτλους. 
 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 
1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 

2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
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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: 
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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 
εταιρεία 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). 
 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
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Η Εταιρεία 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 ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε 

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

συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε 
λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί 

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

ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1), 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά 

μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης 

κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο 

Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας 
ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

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

και των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας 
μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

3.6 Αποθέματα  

Την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο 
του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη 

μέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή 
των δραστηριοτήτων της εταρείας μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 

πραγματοποιηθεί η πώληση. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέματα που θεωρούνται πεπαλαιωμένα και πιθανόν 
να μην μπορούν να πωληθούν. 

3.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 

μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται 

στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού 

στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική 

ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι  

καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή 

μη  πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις  προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους 

πιθανολογούμενους  σχετικούς κινδύνους. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τις εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω 

στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις αναμενόμενες 
ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε 

οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας 

ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση τη φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων 
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και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για 

μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς 

χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. 

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί. Το τίμημα 

που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το 
άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.  

(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών 

απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους. 

3.10 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 

από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  
 

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του 
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία 

περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 
χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων χρήσης. 

 
Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά 
βάρη ή οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με 

την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 
και της φορολογικής βάσης των  περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 

επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση 

ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της 
ημερομηνίας της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
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αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές 

φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του 
συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

3.11 Παροχές στο προσωπικό 

i. Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 

χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο 

ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το 
ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, μόνο κατά την 

έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
    

ii. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις και άλλες εισφορές (εφάπαξ 

αποζημίωση) που παρέχει η εταιρεία μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας 

των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν μόνο προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το 
δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. 

(α) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς 

(π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της 
Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η 

υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η 
πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως 

υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις 
επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών 

αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής 

σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την 

συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή 
μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις 

καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2018 το 
επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του δείκτη των ευρωπαϊκών ομολόγων iBoxx AA Corporate 

Overall 10+ EUR indices, που την 31/12/2018 και 31/12/2017 ήταν 1,36% και θεωρείται συνεπές προς 
τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την 

εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για 

μακροχρόνιες προβλέψεις. 

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα 

έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι προβλέψεις που 
αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 

χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες 
επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το 

αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 
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• την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την 

οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

• τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος 
στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

• την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ 

των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 
τερματική παροχή, 

• λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

3.12 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

3.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων 

αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με 
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 

αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 
- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής 

τους. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 
χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

3.14 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονομικές 
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

3.15 Μισθώσεις 

Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 

συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την 
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έναρξη της συμφωνίας πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, 

όταν συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω: 

α. Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει 
τη συμφωνία 

β. Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 
παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο  

γ. Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο περιουσιακό 

στοιχείο 
δ. Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από 

την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

 
Η Εταιρία ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται 
σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό 

στοιχείο ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό 
στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των 

ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που 

καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη 
χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων καταβάλλονται 

προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης. 
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο 

προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα, 
εκτός συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της αντίστοιχης 

υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωση της, με βάση τις ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον 
τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηματοοικονομικά 

έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, και 
αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός 
εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, 

αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  
γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. 
 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές 
με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν: 
 

• Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για 

φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός 
προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους 

φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. 
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Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 

επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  

 
• Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 

σχετικός έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού 

στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
καθαρής τιμής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  

 
• Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η 
διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων 

αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

• Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα 
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

προκειμένου να καλύψουν επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από 
αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς, με 

μεταβολές επί αυτής να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Το υπόλοιπο της πρόβλεψης για απομείωση απαιτήσεων προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς ώστε να αντανακλά την πιθανή σχετική απώλεια. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη 

διαγράφεται καμιά απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή 
της.  

 
• Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση 

στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές 
ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 

εμφανίζονται. Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζεται εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο. 

 

• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της. Η Εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 
των οικονομικών καταστάσεων και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά 

της Εταιρείας, βάσει στοιχείων από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, τα οποία προκύπτουν βάσει των 

πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε 
διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας την 31/12/2018. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις 
κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

 
• Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που 
προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική 

παραδοχή είναι και το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της 

παροχής. Η Εταιρία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό 
ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία 

των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου 

προεξόφλησης, η Εταιρία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία 
μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης 
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πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Άλλες σημαντικές παραδοχές των 

υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. 

 
• Εξέταση για τυχόν απομείωση συνολικής αξίας συμμετοχής 

Η Εταιρία ελέγχει ετησίως την αξία των συμμετοχών για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις 
συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική 

δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας. Ο 

καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία 
εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή 

αυτής της μεθοδολογίας, η Εταιρία βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους 
περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονομικές 

προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).  

Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της αξίας των συμμετοχών, η μέτρηση 
της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας της κάθε συμμετοχής.  

 

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων- Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της 

λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας  

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες. Η Εταιρεία έχει σημαντική 

συγκέντρωση των απαιτήσεων της. 

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελληνική Αγορά σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή 
ρευστότητα, την πολύ υψηλή ανεργία και την πολύ κακή καταναλωτική διάθεση είχε αποτέλεσμα τη 

μείωση κατά ένα μέρος της πελατειακής βάσης της εταιρείας, διατηρώντας πλέον κατά το μέγιστο 
δυνατό τους υγιείς πελάτες και συνεργάτες. Για τους ανωτέρω λόγους η εταιρεία στράφηκε σε αγορές 

εκτός Ελλάδος θέτοντας τις βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας. 
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη 

εξασφάλισης των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε 

η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  
 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας - Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής 
δραστηριότητας της Εταιρείας  

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και 

την ύπαρξη διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του 
κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων για την εμπρόθεσμη 

ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας 
παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.  

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 

αρνητικό. Επιπλέον, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το 
σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 2,5 εκ. 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό 

την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη βελτίωση της ρευστότητας της 
Εταιρείας. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναχρηματοδότηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και η 

Εταιρεία θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας.  
 

Περαιτέρω, η Διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας, 
πέρα από την προσπάθεια αναχρηματοδότησης των δανειακών της υποχρεώσεων, έχει προβεί σε σειρά 

ενεργειών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν: 

(α) Την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών της δαπανών. 
 (β) Την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θα ενισχύσουν τα αποτελέσματα και την 

ρευστότητα της Εταιρείας. 
(γ) Την ανάπτυξη νέων σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την 

ενδυνάμωση της κερδοφορίας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών στο εξωτερικό.  
(δ) Την διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση της Εταιρείας με σκοπό την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακος, την περιστολή του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας.  
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(ε) Την εξέταση της υπαγωγής στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την 

αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας 

(στ) Τέλος, η Εταιρεία πρόκειται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αν κριθεί εντελώς 
απαραίτητο 

 
Από το 2019 και για την επόμενη τριετία, έχουν τεθεί βασικοί στόχοι οι οποίοι θα βελτιώσουν τα 

αποτελέσματα της εταιρείας και θα δημιουργήσουν προοπτικές μακροχρόνιας ανάπτυξης. Μεταξύ 

άλλων αυτοί αφορούν (i) την αναδιάρθρωση του πελατολογίου και τη διάκριση των έργων που 
αναλαμβάνει η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας της μέσω της αύξησης του περιθωρίου 

κέρδους και όχι της αύξησης του κύκλου εργασιών καθώς και (ii) τη μείωση του απαιτούμενου 
κεφαλαίου κίνησης για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, μέσω της μείωσης των ημερών πίστωσης 

καθώς και με την μηνιαία τιμολόγηση των μεγάλων έργων ανεξάρτητα από τα παραδοτέα που 

προδιαγράφονται σε κάθε σύμβαση. Η συνθήκη αυτή σε μεγάλα έργα δημιουργεί σταθερές 
χρηματοροές και μικρότερη μέση περίοδο ολοκλήρωσης των έργων. 

 
Βάσει των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2018 

καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.  
Παρά ταύτα, η επιτυχής διαχείριση του Τραπεζικού δανεισμού κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για 

την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στο μέλλον και τη μη ύπαρξη σχετικής 

αβεβαιότητας. 
 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.  

31/12/2018 
Εντός   Από 1 Αργότερα από  5 

έτη 
Σύνολο 

12 μηνών έως 5 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.199.685     2.199.685 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.170.048     1.170.048 

Λοιπές Υποχρεώσεις 832.983 1.516.552   2.349.535 

Δανειακές Υποχρεώσεις 7.200.644     7.200.644 

Σύνολο 11.403.360 1.516.552 0 12.919.912 

 
 

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων. 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις 

τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα δάνεια. Δάνεια με 
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε μία 

λογική μεταβολή των επιτοκίων της τάξης του +/- 1 %. 

31/12/2018 31/12/2017 

Μεταβολή 
Αποτέλεσμα 
προ φόρων  

Ίδια Μεταβολή 
Αποτέλεσμα 
προ φόρων  

Ίδια 

επιτοκίων κεφάλαια επιτοκίων κεφάλαια 

1% -72.209 -51.268 1% -69.507 -49.350 

-1% 72.209 51.268 -1% 69.507 49.350 

 

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 
 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έχει 

ως εξής: 
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Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 

1/1/2017 
272.526  21.071  36.471  1.450.839  1.780.908  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (123.934) (21.071) (24.222) (1.062.505) (1.231.731) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 1.1.2017 

148.592  0  12.250  388.335  549.177  

Προσθήκες 0  0  0  61.222  61.222  

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  0  (9.243) 0  (9.243) 
Αποσβέσεις περιόδου (13.030) 0  (495) (111.180) (124.705) 

Λογιστική Αξία την 

31/12/2017 
272.526  21.071  27.229  1.512.061  1.832.887  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (136.964) (21.071) (24.716) (1.173.685) (1.356.436) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2017 

135.562  0  2.513  338.376  476.451  

  Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 

1/1/2018 
272.526  21.071  27.229  1.512.061  1.832.887  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (136.964) (21.071) (24.716) (1.173.685) (1.356.436) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 1.1.2018 

135.562  0  2.513  338.376  476.451  

Προσθήκες 2.869  0  0  76.550  79.419  

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  0  (16.398) (3.814) (20.212) 
Αποσβέσεις περιόδου (11.762) 0  (232) (86.449) (98.444) 

Αποσβέσεις πωληθέντων 
/αποσυρθέντων 

0  0  16.398  1.302  17.700  

Λοιπές μεταφορές (1.142) 0  
 

1.142  0  

Λογιστική Αξία την 
31/12/2018 

275.395  21.071  10.831  1.584.798  1.892.095  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (149.868) (21.071) (8.550) (1.257.690) (1.437.180) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2018 

125.527  0  2.281  327.107  454.915  

 

Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Άδειες 
Λογισμικού Δικαιώματα Έρευνα Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2017 1.907.432  214.032  10.896.416  13.017.880  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (1.420.217) (128.419) (9.208.044) (10.756.681) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 

1/1/2017 
487.215  85.613  1.688.372  2.261.199  

Προσθήκες 0  0  932.465  932.465  

Αποσβέσεις περιόδου (160.346) (42.807) (685.402) (888.555) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2017 1.907.432  214.032  11.828.881  13.950.345  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (1.580.563) (171.226) (9.893.446) (11.645.236) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 

31/12/2017 
326.869  42.806  1.935.435  2.305.110  

          
  Κτίρια Δικαιώματα Έρευνα Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2018 1.907.432  214.032  11.828.881  13.950.345  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (1.580.563) (171.226) (9.893.446) (11.645.236) 
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  Άδειες 

Λογισμικού Δικαιώματα Έρευνα Σύνολο 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 
1/1/2018 

326.869  42.806  1.935.435  2.305.110  

Προσθήκες 0  0  497.171 497.171  

Πωλήσεις /αποσύρσεις (534.372) (214.032) (8.526.376) (9.274.779) 

Αποσβέσεις περιόδου (121.837) (42.806) (525.637) (690.281) 

Αποσβέσεις πωληθέντων 

/αποσυρθέντων 
527.832  214.032  8.526.376  9.268.239  

Λοιπές κινήσεις 122.738  
 

(122.738) 0  

Λογιστική Αξία την 31/12/2018 1.373.060  0  3.799.676  5.172.737  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (1.051.831) (0) (2.015.445) (3.067.276) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 

31/12/2018 
321.230  (0) 1.784.231  2.105.461 

6.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Στην τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές. 

 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο έναρξης 611.608  611.608 

Υπόλοιπο λήξης 611.608  611.608  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία των θυγατρικών επιχειρήσεων που ελέγχονται από την 
Εταιρία: 

Επωνυμία Έδρα 
Κύρια 

δραστηριότητα 

Ποσοστό 

συμμε- 
τοχής 

Μέθοδος 

ενοποί- 
ησης 

Σχέση 

συμμε- 
τοχής 

ATCOM BULGARIA LTD Βουλγαρία 
Υπηρεσίες Λογισμικού & 

Διαδικτύου 100% 
Ολική Άμεση 

ATCOM INTERNET & 

MULTIMEDIA LIMITED 

Μεγάλη 

Βρετανία 

Υπηρεσίες Λογισμικού & 

Διαδικτύου 100% 
Ολική Άμεση 

6.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη  αξία μέσω αποτελεσμάτων  

Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Μετοχές 41.105 41.105 

Ομόλογα 49.808 49.808 

Λοιπά χρεόγραφα 4.000 4.000 

Απομείωση αξίας (94.792) (94.351) 

Σύνολο 121 562 

6.5 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Δοσμένες Εγγυήσεις 34.411 61.159 

Αξιόγραφα μακροπρόθεσμης λήξης 180.000 0 

Σύνολο 214.411 61.159 

6.6 Αποθέματα 
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Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Εμπορεύματα 10.530 25.568 

Καθαρή Λογιστική Αξία 10.530 25.568 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων της Εταιρείας έναντι δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 

6.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 
  31.12.2018 31.12.2017 

Πελάτες 8.397.341  9.264.939  

Γραμμάτια εισπρακτέα 0 66.269  
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 66.269 0 

Επιταγές εισπρακτέες 342.476 568.739 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης (3.289.193) (1.868.479) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 5.516.893  8.031.467  

 
Η κίνηση του λογαριασμού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1.868.479  1.768.479  
Επίδραση ΔΠΧΑ9 1.420.714  0  

Προβλέψεις έναντι νέων επισφαλειών 0  100.000   

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.289.193  1.868.479  

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων ζημιών απομείωσης, σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, για 
τον προσδιορισμό των οποίων χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών με τη 

χρήση ιστορικών δεδομένων (3 ετών) και εύλογων προβλέψεων.   
 

Η αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών δεν εξαρτάται πλέον από την αρχική αναγνώριση της κάθε 
απαίτησης. Αντίθετα, η εταιρεία εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα πληροφοριών κατά την εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου και τη μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων 

των παρελθόντων γεγονότων, των τρεχουσών συνθηκών, εύλογων και υποστηρικτικών προβλέψεων 
που επηρεάζουν την αναμενόμενη είσπραξη των μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου. 

Η ανάλυση των προβλέψεων επί των εμπορικών απαιτήσεων με βάση τα ενήμερα  και σε καθυστέρηση 
υπόλοιπα παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

  31/12/2018 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 3.457.659   
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα: 

 
91 - 180 ημέρες 53.558   

181 - 360 ημέρες 186.502   
> 360 ημέρες 1.819.175   

Σύνολο 5.516.893 

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση 

στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται 
με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. 

6.8 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  31.12.2018 31.12.2017 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.051  9.485  

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 890  291  
Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.429.322  1.290.427 

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 172.193  164.362  

Χρεώστες διάφοροι 358.767  394.263  
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  31.12.2018 31.12.2017 

Προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων (220.000) (220.000) 

Σύνολο  1.742.223  1.638.828  

6.9 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Έξοδα επομένων χρήσεων 115.559  183.459  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.136.973  1.308.577  

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.252.532  1.492.036  

Το κονδύλι «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» στην παρουσιαζόμενη χρήση 2018 και στην συγκρίσιμη 

χρήση αφορά έσοδα της εταιρίας που δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμα σε πελάτες από έργα σε εξέλιξη 

κατά τη λήξη των χρήσεων. 

6.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

  31.12.2018 31.12.2017 

Διαθέσιμα στο ταμείο 216  138  

Διαθέσιμα στις τράπεζες σε € 305.274  165.300  

Διαθέσιμα στις τράπεζες σε ΞΝ 9.054  0  

Δεσμευμένες καταθέσεις 49.648  7.800  

Σύνολo  364.192  173.238  

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αποτελούν εγγύηση έναντι δανεισμού της Εταιρίας. 

6.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν παρουσιάζει μεταβολή. 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αριθμός Μετοχών 1.694.858  1.694.858  

Ονομαστική Αξία 3,0  3,0  

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.084.574  5.084.574  

 
Τα αποθεματικά της εταιρείας περιλαμβάνουν το τακτικό αποθεματικό, το οποίο δεν παρουσίασε 

μεταβολές κατά την τρέχουσα χρήση. 

6.12 Δανειακές υποχρεώσεις 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 0 1.635.972 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.200.644 5.605.180 

Σύνολο δανείων 7.200.644 7.241.152 

 
Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2018 ήταν 7,66%. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά 
ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί 

βραχυπρόθεσμες. 
Επίσης, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τράπεζα για την επαναρύθμιση του δανεισμού της 

που θα περιλαμβάνει την διαγραφή τόκων υπερημερίας. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι ανωτέρω 
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συμφωνίες θα ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2019 με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά 

αποτελέσματα της Εταιρείας. 

6.13 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο 

την 

1/1/2018

(Χρέωση)/Πίστ

ωση στα 

αποτελέσματα

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2018

Υπόλοιπο την 

1/1/2017

(Χρέωση)/Πίστω

ση στα 

αποτελέσματα

Υπόλοιπο την 

31/12/2017

Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (262.065) 331.010 - 68.945 (324.780) 62.715 (262.065)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 
27.361 (3.663) - 23.698 27.361 27.361

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 121.800 (120.029) - 1.771 58.000 63.800 121.800

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού (76.760) (239.121) - (315.881) (38.225) (38.535) (76.760)

Φορολογικές ζημιές μεταφερόμενες σε επόμενες 

χρήσεις προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη 
150.000 (38.886) - 111.114 150.000 - 150.000

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 36.533 (1.097) (2.948) 32.488 38.338 (1.805) 36.533

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
(3.131) (71.787) (2.948) (77.866) (116.667) 113.536 (3.131)

 
 
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16/7/2015 και το Ν. 4336/2015 που 

δημοσιεύτηκε τη 14/8/2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 29% (31.12.2017: 29%). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4579/2018, μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός 

συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 
2018 θα εφαρμοστεί ο ήδη ισχύων φορολογικός συντελεστής (29%), ενώ για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του 
φορολογικού έτους 2021 σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 

2022 και επομένων ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

6.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση της εταιρίας προς τους εργαζομένους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με 

το χρόνο της προυπηρεσίας του καθενός, επιμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, 

προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Επιτόκιο 1,7% 1,8% 

Αύξηση Μισθών 2,0% 2,0% 

Πληθωρισμός 2,0% 2,0% 

Πίνακες Υπηρεσίας EVK 2000 

Turnover Rate Πίνακας 1 

 

Προϋπηρεσία TurnOver Rates 
ATCOM  

Από 0  έως 1 12% 

Από 1 έως 5 8% 

Από 5 έως 10 5% 

Από 10 και άνω 3% 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμφωνία των υπολοίπων έναρξης και λήξης των 
παρουσιαζόμενων χρήσεων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα: 

 

31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  125.975   132.199  

Περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα   0  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  17.967   16.199  
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31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών  3.083   13.427  

Κόστος τόκων (έσοδο)  2.268  2.512 

 23.317 32.138 

Περιλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

Επαναμετρήσεις ζημιές (κέρδη): 

  

-Αναλογιστικές ζημιές (κέρδη) προκύπτουν από:   

 -Χρηματοοικονομικές παραδοχές 3.422 3.176 

 -Εμπειρικές αναπροσαρμογές (18.516) (23.813) 

Συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στα συνολικά εισοδήματα (15.094) (20.637) 

   

Λοιπά   

Κόστος Μεταφοράς προσωπικού 0 0 

Παροχές πληρωτέες (4.247) (17.725) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 129.952 125.975 

 

6.15 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ρυθμισμένες) 571.690 1.956.460 

Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους (ρυθμισμένες) 944.862  

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0 50.000 

Σύνολο 1.516.552 2.006.460  

 

Στις λοιπές μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ποσά υποχρεώσεων από 

παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τα οποία έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις σε δόσεις 
και αφορούν σε καταβολή πληρωμών σε διάστημα πέραν των επόμενων δώδεκα μηνών.  

Το 2018 οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων αναταξινομήθηκαν στο κονδύλι 
«Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις». 

6.16 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων  της Εταιρίας 
έχει ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Προμηθευτές 1.582.678  1.909.705  
Επιταγές Πληρωτέες 186.126  610.626  

Προκαταβολές πελατών 430.881  566.239  

Σύνολο 2.199.685  3.086.570  

6.17 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Λοιποί Φόροι 594 0 

Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους 
(τρέχουσες υποχρεώσεις - ρυθμισμένες) 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

1.119.454 

50.000 

896.318 

0 

Σύνολο 1.170.048 896.318 
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6.18 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 100.661  90.485  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί (τρέχουσες υποχρεώσεις - ρυθμισμένες) 312.793  265.243  

Πιστωτές διάφοροι 304.791  0  

Δεδουλευμένα έξοδα 114.739  30.687  

Σύνολο 832.983  386.416  

6.19 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
31.12.2018 31.12.2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 25.980 491.244 

Πωλήσεις υπηρεσιών 8.537.946 10.783.559 

Σύνολο 8.563.927 11.274.803 

 
Η ανάλυση των πωλήσεων παρατίθεται και ως ακολούθως: 

1/1 - 31/12/2018 
Εμπόριο και 

διανομή 
Πωλήσεις 

υπηρεσιών   
Σύνολo 

Ελλάδα 25.980 8.258.322 8.284.302 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0 63.975 63.975 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 29.627 29.627 

ΚΥΠΡΟΣ 0 93.883 93.883 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 69.590 69.590 
Λοιπές Χώρες στην 

Ευρώπη 
0 12.922 12.922 

Χώρες εκτός 

Ευρώπης 
0 9.627 9.627 

Σύνολo 25.980 8.537.946 8.563.927 

    
1/1 - 31/12/2017 

Εμπόριο και 
διανομή 

Πωλήσεις 
υπηρεσιών  

Σύνολo 

Ελλάδα 25.684 10.447.049 10.472.733 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 465.560 36.000 501.560 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 27.182 27.182 

ΚΥΠΡΟΣ 0 47.751 47.751 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 56.904 56.904 

Λοιπές Χώρες στην 

Ευρώπη 
0 121.372 121.372 

Χώρες εκτός 

Ευρώπης 
0 47.302 47.302 

Σύνολo 491.244 10.783.559 11.274.803 

6.20 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 31.294 483.055 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.146.765 923.445 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.702.535 4.116.100 

Παροχές τρίτων 0 166.461 

Φόροι τέλη 0 21.774 
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  31.12.2018 31.12.2017 

Διάφορα έξοδα 0 233.708 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων 0 550.084 

Σύνολο 4.880.594 6.494.627 

6.21 Λοιπά έσοδα/έξοδα  

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για το 2018 και 2017 έχουν ως εξής: 

Λοιπά έσοδα 31.12.2018 31.12.2017 

Επιχορηγήσεις 0 2.940 
Έσοδα από ενοίκια 0 19.766 

Κέρδη από πώληση / επανεκτίμηση παγίων 8 0 

Λοιπά έσοδα 70.318 147 
Συναλλαγματικές διαφορές 429 0 

 Σύνολο 70.755 22.853 

   
Λοιπά έξοδα     

Λοιποί φόροι τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις 197.696 197.696 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 213.776 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5.089 0 

Ζημιά από πώληση, διαγραφή και επανεκτίμηση 
ενσώματων παγίων 

5.008 8.896 

 Σύνολο 209.324 420.368 

6.22  Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/Ερευνών 

Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και έρευνας αναλύονται ως εξής: 

 Έξοδα Διοίκησης 
31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 521.742 349.803 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 584.469 1.559.186 

Παροχές τρίτων 130.759 63.056 

Φόροι τέλη 31.999 8.248 

Διάφορα έξοδα 58.715 88.529 

Αποσβέσεις παγίων 358.726 208.373 

Σύνολο 1.686.410 2.277.195 

 

 Έξοδα Διάθεσης 
31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 470.456 315.418 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 527.018 1.405.923 

Παροχές τρίτων 117.906 56.858 

Φόροι τέλη 28.854 7.437 

Διάφορα έξοδα 52.944 79.827 

Αποσβέσεις  323.464 187.890 

Σύνολο 1.520.641 2.053.354 

 

 Έξοδα Έρευνας 
31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 169.344 113.537 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 189.704 506.072 

Παροχές τρίτων 42.441 20.466 

Φόροι τέλη 10.386 2.677 

Διάφορα έξοδα 19.057 28.734 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

40 

 Έξοδα Έρευνας 
31.12.2018 31.12.2017 

Αποσβέσεις παγίων 116.433 67.632 

Σύνολο 547.365 739.119 

6.23 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Έξοδα από τόκους δανείων 183.618 451.816 

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες 48.516 42.187 

Χρηματοοικονομικό κόστος παροχών 

προσωπικού 
2.268 0 

Σύνολο 234.401 494.003 

6.24 Αναβαλλόμενος Φόρος  

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης (71.787) 113.537 

Σύνολο (71.787) 113.537 

6.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01.01.2018 καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 

31.12.2018, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 
24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής: 

 

2018 2017 

Έσοδα από μητρική εταιρεία DIONIC A.E.B.E. 102.926 1.197 

Έσοδα από λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC 7.222 971.293 

Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 583.162 0 

Έξοδα προς μητρική εταιρεία DIONIC A.E.B.E. 1.166.190 1.466.395 

Έξοδα από λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC 0 40.500 

Έξοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.000 0 

Απαιτήσεις από μητρική εταιρεία DIONIC A.E.B.E. 1.233.175 1.352.263 

Απαιτήσεις από λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC 258.201 326.835 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 298.416 0 

Υποχρεώσεις προς λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC 328.075 152.620 

Υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 128 0 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 40.620 30.942 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 143.001 194.700 

6.26 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 

102 εργαζόμενους έναντι 92  κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2017. 

6.27 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

i. Δικαστικές υποθέσεις 

 
Η Εταιρεία είναι πιθανό να εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια 

της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία θα σχηματίσει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

σχετικά με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, εφόσον εκτιμηθεί ως πιθανή η εκροή πόρων για τον 
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διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η Διοίκηση καθώς και 

οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της. 
 

ii. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Σημειώνεται ότι, την 31/12/2018 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2012 σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 Ν.4174/2013. Οι χρήσεις 2013 έως και 2018 δεν έχουν ελεγχθεί 
φορολογικά. Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται 

να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν 

θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της 

Εταιρείας. 
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η Εταιρεία έχουν σχηματίσει προβλέψεις ποσού € 50.000. 

 
iii. Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία έχουν συνάψει συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίων γραφείων και αυτοκινήτων. Τα 
μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών 

μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Εντός 1 έτους 139.931 136.399 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 209.372 349.303 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές 

μισθώσεις 
349.303 485.702 

 

6.28 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31/12/2018, τα 

οποία να αφορούν την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 
Αχαρναί, 19 Απριλίου 2019 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & 

Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο  Λογιστής 
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