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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από 
την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
– ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται 
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 
γνώμη μας. 
 
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 7 των Λοιπών Γνωστοποιήσεων επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  υπερβαίνει 
τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό € 15,8 εκ.. Επιπλέον στην ίδια 
σημείωση περιγράφεται το θέμα ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων 
έχει καταστεί μικρότερο από το ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η 
οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την 
δραστηριότητα της. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η διοίκηση έχει σχεδιάσει τη λήψη 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με 
δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με 

τα θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 
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διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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: 
 

1) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 
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2) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ και το περιβάλλον της, 
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Νίκος Γαρμπής  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ  Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία   
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» 
 

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων  της χρήσης  01.01 - 31.12.2017 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Κατά την κατάθεση προς έγκριση σας, των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
Α.Ε. για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση μας επί 
των πεπραγμένων της χρήσης αυτής. 
 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 16η  κατά σειρά και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1η   Ιανουαρίου 2017 έως 
31η  Δεκεμβρίου 2017. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο καταστατικό της.  
 
Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, οι καταστάσεις μεταβολών της καθαρής θέσης  και ταμειακών  ροών, 
καθώς οι «σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων» της ως άνω χρήσης  συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, όπως και των οικονομικών 
καταστάσεων της, σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
 
Εξέλιξη Εργασιών 
 
Οι καθαρές πωλήσεις τους εταιρείας ανήλθαν σε € 4.643 χιλ. έναντι € 5.156 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως. 
 
Τα κέρδη / (ζημιές) της εταιρείας  προ φόρων  διαμορφώθηκαν  σε € (3.881) χιλ. έναντι  ποσού € (1.185) χιλ. της 
προηγούμενης χρήσης.  
 
Τα κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους τους εταιρείας διαμορφώθηκαν  σε € (3.836) χιλ. έναντι  ποσού € (1.299) χιλ. 
της προηγούμενης χρήσης.  
 
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία  διαμορφώθηκε  σε € 24.630 χιλ. έναντι  ποσού € 26.860 χιλ. της 
προηγούμενης  χρήσης.   
 
Το  κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία  διαμορφώθηκε  σε € 1.339 χιλ. έναντι  ποσού € 797 χιλ. της 
προηγούμενης  χρήσης.   
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε € 23.468 χιλ. έναντι  ποσού € 26.324 χιλ. της προηγούμενης  
χρήσης.  

 
Όσο αφορά στα πάγια στοιχεία τους εταιρείας οι επιμέρους αναλύσεις περιλαμβάνονται τους «Σημειώσεις» επί των 
οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.  
 
 
Οικονομική Θέση Εταιρείας– δείκτες απόδοσης 
 
Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζονται ως κάτωθι: 
Το κυκλοφορούν ενεργητικό της καλύπτει το 7,82% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεις της, ενώ για την 
προηγούμενη χρήση το εν λόγω ποσοστό κάλυψης ήταν 3,91%.  
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Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 5,15% της συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ενώ για την 
προηγούμενη χρήση το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,88%. 
 
 

Δείκτες   31.12.2017 31.12.2016 

Ίδια Κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις   10,65% 5,07% 

Έξοδα Διοίκησης / Πωλήσεις   22,30% 55,44% 

Έξοδα Διάθεσης / Πωλήσεις   62,43% 41,58% 

Τόκοι / Πωλήσεις   36,93% 16,43% 

Αποτέλεσμα προ φόρων / Πωλήσεις   -83,59% -25,52% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   7,82% 3,91% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   5,15% 2,88% 
 
 
Οργανωτική δομή εταιρείας 
 
Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και έχει έδρα  στο Δήμο Ρέντη. Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» έχει σαν βασικό σκοπό την εκμετάλλευση επιχείρησης στεγασμένης και υπαίθριας ψυχαγωγίας  λούνα 
πάρκ, ηλεκτρονικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τσίρκο, θεατρικών παραστάσεων κλπ.. Η εταιρεία έχει την μορφή 
της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 6 μελές διοικητικό συμβούλιο. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 
 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 

Δημήτριος Τσάμης του Σταύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη, Μέλος 

Στέφανος Μακεδονόπουλος του Γεωργίου Μέλος 

Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος 

Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, Μέλος 

Γιάννης Γεωργόπουλος του Βασιλείου, Μέλος 
  
Η εταιρεία είναι θυγατρική της  εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» η οποία  κατέχει το 100,00% του 
μετοχικού της κεφαλαίου. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις  της  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» που είναι η ανώτατη μητρική εταιρεία  του Ομίλου και η 
οποία  είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Στόχοι και προοπτικές για το 2018 

 
Στόχος της Διοίκησης της εταιρείας παραμένει η προσήλωση στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας και η 
συνεχής προσπάθεια να εδραιώσει τη θέση της βελτιώνοντας τα αποτελέσματά της στις επόμενες χρήσεις καθώς και 
την ενίσχυση του πάρκου με νέες δραστηριότητες προκειμένου να προσελκύσει περισσότερο κόσμο όπως συνέβη 
στη χρήση 2017 με την ένταξη στις δραστηριότητες του πάρκου του “escape room”. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι δραστηριότητες δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες 
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και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων 
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, 
μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεις 
εκχώρησης απαιτήσεων. 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας, 
 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή/και χρηματοοικονομικών προϊόντων 

για την μείωση των κινδύνων και  
 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 
 
Κίνδυνος αγοράς 
 
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον 
κίνδυνο επιτοκίου. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι  επιλέγει να 
συναλλάσσεται με εμπορικούς οίκους που εδρεύουν στην Ευρώπη και συναλλάσσεται  μόνο σε ευρώ.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος, τα λοιπά 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά 
από τιμές επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα 
με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά . Κατά 
συνέπεια ο κίνδυνος προέρχεται από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων του ευρώ. 
 

Μεταβολή μέσου επιτοκίου  1% -1% 

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα 131.704 -131.704 

Επιδραση στα αποτελέσματα χρήσης  -131.704 131.704 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 31.671,19 31.671,19 

Απαιτήσεις έναντι πελατών 66.419,14 197.785,09 

Λοιπές Απαιτήσεις 895.451,86 20.740,21 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   355.683,72 503.918,28 

Σύνολο 1.349.225,91 754.114,77 

 
Τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 
μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην 
αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, 
αφορά υπόλοιπο μετά προβλέψεων απομείωσης. 
 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων. Η πολιτική  είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. 
Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.  
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Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε 
σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. 
Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχουν συνεχώς ταμειακά 
διαθέσιμα (και ισοδύναμα), καθώς και αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια. 
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη 
περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος 
προσδιορίζονται μηνιαία.  
 

  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

- - 1.692.310,00 2.993.858,76 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

- - 418.627,10 - 

Προμηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

975.580,01 2.276.353,35 - - 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 

116.534,41 271.913,63 - - 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό 
ρύθμιση 

- 8.095.808,19 - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.060.283,36 4.241.133,45 - - 

Τελικό υπόλοιπο 2.152.397,78 14.885.208,61 2.110.937,10 2.993.858,76 

 
Εξάρτηση από προμηθευτές 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος προμηθευτών. Δεν υπάρχει σημαντική εξάρτιση 
και κατ’ επέκταση κίνδυνος από μεμονωμένους προμηθευτές.  
 
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 
Τα ποσά των πωλήσεων  και των  αγορών  σωρευτικά από την έναρξη της  χρήσης 01/01/2017, καθώς και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας  στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2017, που έχουν 
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €) 31/12/2017 31/12/2016 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  65.354,62 73.165,78 

γ) Απαιτήσεις 14.326,52 0,00 

δ) Υποχρεώσεις  1.618.542,48 1.059.474,54 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης 0,00 0,00 

στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης 0,00 0,00 

 
Κατεχόμενα χρεόγραφα 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 
  
Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 
Η Εταιρεία δεν κατείχε την 31.12.2017 συνάλλαγμα. 
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Ακίνητα 
 
Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων 
 
Η Εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  - ίδιες μετοχές  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ πραγματοποίησε αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου ύψους € 4.998.240  ευρώ , ποσό που κάλυψε εξολοκλήρου τραπεζικές οφειλές της. Επίσης η εταιρεία δεν 
κατέχει ίδιες μετοχές.  
 
Τομέας έρευνας και ανάπτυξης  
 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Περιβαλλοντική Ενημέρωση 
 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν παράγονται κίνδυνοι για 
το περιβάλλον.  
 
Εργασιακά ζητήματα 
 
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν 211 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2017 και συνολικά 
καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο προσωπικό 
€ 2,25 εκ. περίπου για τη χρήση 2017 σε σχέση με το 2016 που απασχολήθηκαν 170 άτομα και συνολικά 
καταβλήθηκαν για μισθούς , ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές που αφορούν το προσωπικό € 2,14 εκ. περίπου για 
τη χρήση 2016. 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. 
 
Μερισματική πολιτική 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής, θα προτείνει στην 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση.  
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης έως σήμερα 
 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού (κατάσταση Οικονομικής Θέσης) που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
  

Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 30 Απριλίου 2018 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
και Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

       Δημήτριος Τσάμης 

       Α.Δ.Τ ΑΗ 522656 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά σε Ευρώ) 
 

  Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 8 24.568.755,03 26.770.994,32 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 9 29.092,24 57.809,37 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 11 31.671,19 31.671,19 

    24.629.518,46 26.860.474,88 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέματα 12 21.005,16 75.044,32 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 13 66.419,14 197.785,09 

Λοιπές Απαιτήσεις 13 895.451,86 20.740,21 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 355.683,72 503.918,28 

    1.338.559,88 797.487,90 

        

Σύνολο ενεργητικού   25.968.078,33 27.657.962,77 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Μετοχικό κεφάλαιο   9.649.380,00 4.651.140,00 

Λοιπά αποθεματικά   6.570,00   6.570,00   

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   (7.155.573,65 ) (3.323.801,16 ) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   2.500.376,35 1.333.908,84 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 1.095.030,07 1.137.908,86 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 15 150.269,67 155.549,25 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 4.686.168,76 4.409.136,93 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16 418.627,10 244.055,38 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   6.350.095,60 5.946.650,43 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 18 3.251.933,35 3.199.672,29 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 17 388.448,04 5.990.304,14 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 17 8.095.808,19 6.212.051,68 

Λοιπές υποχρεώσεις 19 5.301.416,81 4.895.375,39 

Λοιπές Προβλέψεις 
 

80.000,00 80.000,00 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   17.117.606,38 20.377.403,50 

Σύνολο υποχρεώσεων   23.467.701,98 26.324.053,93 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   25.968.078,33 27.657.962,77 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 (Ποσά σε Ευρώ) 
 

  Σημ. 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Πωλήσεις 1   4.642.578,20 5.156.294,29 

Κόστος Πωληθέντων 2   (2.972.517,61) (2.645.810,72) 

Μικτό Κέρδος   1.670.060,59 2.510.483,57 

Λοιπά έσοδα  3   97.342,25 596.519,89 

Έξοδα διάθεσης 4   (2.898.499,10) (1.930.503,47) 

Έξοδα διοίκησης 4   (1.035.178,25) (2.574.004,63) 

Λοιπά έξοδα  3   0,00 (214.412,65 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   (2.166.274,51 ) (1.611.917,30 ) 

Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων & 
αποσβέσεων   358.016,11 307.200,00 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5   12,80 1.190.227,74 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  5   (1.714.599,84) (763.001,52) 

Κέρδη / ζημιές προ φόρων   (3.880.861,55 ) (1.184.691,08 ) 

 Φόρος εισοδήματος 6   (44.573,24 ) 114.153,83   

Καθαρά κέρδη / ζημιές χρήσης   (3.836.288,31 ) (1.298.844,91 ) 

    
  Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα 

αποτελέσματα   
  Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού   5.842,91   56.315,50   

Φόρος Εισοδήματος   (1.327,09 ) (12.790,88 ) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   4.515,82 43.524,62 

Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους   (3.831.772,49 ) (1.255.320,29 ) 

    
  Κέρδη ανά μετοχή  7  (13,80 ) (9,69 ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 
 (Ποσά σε Ευρώ) 
 

Έμμεση μέθοδος 01.01 - 
31.12.2017 

01.01 - 
31.12.2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (3.880.861,55 ) (1.184.691,08 ) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 2.524.291,00   1.919.117,30   

Προβλέψεις 563,00   26.721,90   

Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές 367,00   7.303,71   

Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 1.213.902,00   (49,56 ) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (12,01) 0,00   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 500.698,00   763.001,52   

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 54.039,00   451.545,03   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (516.453,00) 305.628,21   

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 632.874,00   646.348,73   

(Μείον):     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (372.909,00 ) (763.001,52 ) 

Καταβεβλημένοι φόροι   0,00   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 156.498,44   2.171.924,23   

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (293.334,00 ) (391.142,27 ) 

Τόκοι εισπραχθέντες 13,00   49,56   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (293.321,00 ) (391.092,71 ) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4.998.240,00   0,00  

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων (5.009.652,00) (993.776,37 ) 
Μεταβολή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 (554.418,87 ) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (11.412,00 ) (1.548.195,23 ) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (148.234,56 ) 232.636,29   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 503.918,28   271.281,99   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 355.683,72   503.918,28   
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α 



                                             
 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

 
 

14 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 (Ποσά σε Ευρώ) 
 

Εταιρεία 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη / 
(ζημιές) εις 

νέον 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

          

Υπόλοιπο την 01.01.2017 4.651.140,00 6.570,00 -3.323.801,16 1.333.908,84 

Αποτέλεσμα περιόδου 
 

  -3.836.288,31 -3.836.288,31 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     4.515,82 4.515,82 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 

0,00 0,00 -3.831.772,49 -3.831.772,49 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4.998.240,00 0,00 0,00 4.998.240,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 9.649.380,00 6.570,00 -7.155.573,65 2.500.376,35 

          

          

Εταιρεία 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη / 
(ζημιές) εις 

νέον 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

          

Υπόλοιπο την 01.01.2016 4.651.140,00 6.570,00 -2.068.480,87 2.589.229,13 

Αποτέλεσμα περιόδου 
 

  -1.298.844,91 -1.298.844,91 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     43.524,62 43.524,62 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 

0 0 -1.255.320,29 -1.255.320,29 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 4.651.140,00 6.570,00 -3.323.801,16 1.333.908,84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2017 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις  για την χρήση 
2017, σε εταιρικό επίπεδο, μαζί με τις «σημειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. 
 
Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και έχει έδρα  στο Δήμο Ρέντη. Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» έχει σαν βασικό σκοπό την εκμετάλλευση επιχείρησης στεγασμένης και υπαίθριας ψυχαγωγίας  λούνα 
πάρκ, ηλεκτρονικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τσίρκο, θεατρικών παραστάσεων κλπ.  
 
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» είναι θυγατρική της  εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» η οποία  συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης με ποσοστό  100%. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με ολική ενοποίηση για τη 
χρήση του 2017 όπου η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» είναι η ανώτατη μητρική εταιρεία  του Ομίλου και 
η οποία  είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.   
 
Η εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017 απασχόλησε κατά μέσο όρο 211 εργαζόμενους, ενώ για τη χρήση 
του 2016 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 170 εργαζόμενοι. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, αφού αυτό είναι το νόμισμα στο οποίο καταγράφονται οι 
συναλλαγές. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
 
 
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την 31/12/2017. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη ενότητα  ‘Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης. 
To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά. 
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Λογιστικές αρχές – αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

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 01/01/2017 ή 
μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι 
τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό 
στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 
Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 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 01/01/2017) 

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. Η τροποποίηση η οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι λοιπές τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα. 
 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις 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 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 εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και αναμένεται ότι η επίπτωση να μην είναι σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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 
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των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις 
οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο 
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την 
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες 
Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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 εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της  
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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»). . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
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 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. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
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 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. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 
την 01/01/2018. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να 
καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε 
την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η 
εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. . Η 
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για 

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

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την 
παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή 
προκαταβολικά. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 
ισχύος την 01/01/2018. 

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

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

 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 της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
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 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 της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης 
και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, 
στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για 

την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 
σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση 
στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές 
αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των 
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εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου 
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις 
που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. . Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 
 

Γενικά 
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 
 
Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται 
σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των συναλλαγών. 
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές και από τη μετατροπή των 
υπολοίπων λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο 
κονδύλι “λοιπά έσοδα” ή “λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας του 

αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση και αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια μέσω της κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν μετατραπεί 
σε ευρώ με τις ισοτιμίες κλεισίματος που υπάρχουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  
 
Αναγνώριση εσόδων  
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική 
οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 
Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης 
αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις. 
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 
 

 Παροχή υπηρεσιών 
 

Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής 
κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το 
έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα σε 
ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που 
αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι 
αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.  
 
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός ολοκλήρωσης 
αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή 
δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την 
αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση. 
 

 Έσοδα από τόκους 
 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το 
επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 
αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή 
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. 
 

 Έσοδα από δικαιώματα 
 

Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα με 
την ουσία της σχετικής σύμβασης. 
 

 Έσοδα από μερίσματα 
 

Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. 
 
 
Έξοδα  
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Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως έξοδα, κατά το 
χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
 
 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα κτίρια, ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έπιπλα εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης μειωμένο 
με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Στο κόστος περιλαμβάνεται επίσης 
το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση 
κατά τακτά διαστήματα, εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. 
 
Τα κόστη της καθημερινής συντήρησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. Τα κτίρια επιμετρούνται στην εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και 
οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 
Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με τη σταθερή μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών 
στοιχείων. Τα κτίρια τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αποσβένονται καθ’  όλη τη 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους (καθοριζόμενη σε σχέση με συγκρίσιμα με ιδιόκτητα περιουσιακά 
στοιχεία), εάν είναι βραχύτερη. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Κατηγορία 
Ενσώματων 

Παγίων 

Τρόπος αποτίμησης 
μετά την απόκτηση 

Μέθοδος 
Απόσβεσ

ης 

Έτη ωφέλιμης 
ζωής 

Από Έως 

Κτίρια Εύλογη αξία Σταθερή 20 35 

Μηχανήματα Κόστος Σταθερή 5 15 

Μεταφορικά μέσα Κόστος Σταθερή 5 8 

Έπιπλα και σκεύη Κόστος Σταθερή 3 7 
Εξοπλισμός 
γραφείων Κόστος Σταθερή 3 7 

 
Οι υπολειμματικές αξίες, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και προσαρμόζονται εάν είναι 
απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης. Κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από την πώληση ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του 
στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα» ή «Λοιπά έξοδα». 
 
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία   
 
Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στην αξία των λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία 
στις διάφορες διοικητικές λειτουργίες της. Τα προγράμματα αυτά απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή απόσβεσης 30%. 
 
Μισθώσεις  
Η εταιρεία συνάπτει συμφωνίες, που εμπεριέχουν συναλλαγές που δεν έχουν τον νομικό τύπο μιας μίσθωσης αλλά 
της εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ενσώματες ακινητοποιήσεις) έναντι μιας σειράς 
πληρωμών. 
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 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  
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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 συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από την ημερομηνία της ανανέωσης 
ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 
 
Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού 
 
Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η 
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης 
του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η 
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα 
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο 
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της 
αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι 
εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 
 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εκτός των μέσων αντιστάθμισης περιλαμβάνουν τις εξής 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:  
 

 δάνεια και απαιτήσεις,  
 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε 
χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα 
καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση του αλλά και στον τρόπο 
αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της 
ημερομηνίας διακανονισμού. Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή 
ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι.  
 

 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε σαν διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς είτε 
προσδιορίζονται από την εταιρία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους 
αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική 
αντιστάθμισης ταξινομούνται ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς.  
 

 Δάνεια και Απαιτήσεις 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και 
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται όταν η 
εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους 
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καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν 
απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η 
είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε 
περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις 
ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Οι ομάδες έχουν σαν κοινό 
χαρακτηριστικό την γεωγραφική κατανομή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυμβαλλόμενων και, εάν υπάρχουν, 
άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.  
 
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν 
μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία.  
 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις 
για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα 
οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση 
σχετικών οικονομικών πληροφοριών. 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. 
 
Φόρος Εισοδήματος 
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 
 
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις 
φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί 
μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στην 
δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την χρήση. Όλες οι μεταβολές στις 
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων.  
 
Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές 
διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας 
εισοδήματος. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  
Επιπλέον, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την υπεραξία.  
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 
θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να 
ελεγχθεί από την εταιρία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον. Επιπροσθέτως, οι 
φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στην 
εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν 
αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί 

συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 
φορολογητέο κέρδος ή ζημιά. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την 
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή 
υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια (όπως στην αναπροσαρμογή οικοπέδων,) χρεώνονται ή 
πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  Η εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη 
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αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα 
επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 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.  
 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και 
βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις. Για τον σκοπό των Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, 
χωρίς να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 
 
Ίδια Κεφάλαια 
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.  
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική 
έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και 
οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 
Έτσι, η διανομή μερίσματος, για μετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, αναγνωρίζεται ως 
δαπάνη τόκων στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν 
χρηματοοικονομική υποχρέωση της οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο 
του μέσου να το μετατρέψει σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.  Αν μία οικονομική οντότητα 
αποκτήσει τους ίδιους της συμμετοχικούς τίτλους, τα μέσα αυτά (οι «ίδιες μετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια 
κεφάλαια. Αν αυτές οι μετοχές μεταγενέστερα επανεκδίδονται, το τίμημα που λαμβάνεται (καθαρό από τα σχετικά 
κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος)  περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια που 
αποδίδονται στους μετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της 
οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές 
από την μετατροπή περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους. Τα παρακρατηθέντα 
κέρδη περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα 
αποτελέσματα. 
 
Παροχές – αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το δουλευμένο 
κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αφορά. 
 

 Άλλες Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
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). 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 στις συνημμένες 
εταιρικές και ενοποιημένες Καταστάσεις 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 



                                             
 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

 
 

26 

19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, 
μεταξύ άλλων: 

 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. 

 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς 
υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης, στο κονδύλι “Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές υποχρεώσεις”. Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του 
χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται 
ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων. Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό 
του κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων.  Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην 
ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. Τα 
μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από 
την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  
Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση διαφορετικής μορφής 
με τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται 

σημαντικά, όπως μία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και 
αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα. 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της εταιρεάις. 
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται 
εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος και κάθε διαφορά ανάμεσα στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.  
 
 
 
Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία  
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών 
πόρων για την εταιρεία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της 
εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης 
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές 

αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια.  
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί και 
εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σ’ αυτούς που 
πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.  
 
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να 
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο 
ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως 
ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της 
πρόβλεψης.Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που 
αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση. Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς 
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σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και 
προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο 
προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα 
τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους 
και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι 
σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου 
να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν 
αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. 
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι 
ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στα αποτελέσματα.  
 
Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό, 
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται 
ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία  
δεσμεύσεων είναι μικρή. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα 
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή 
εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στην ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά 
την συνένωση επιχειρήσεων. Ακολούθως αποτιμώνται στο υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση. Πιθανές εισροές από 
οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται 
ενδεχόμενες απαιτήσεις. 
 
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης  
 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα 
έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτά που έχουν εκτιμηθεί. 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 βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν 
από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και σχετίζονται κυρίως με τα εξής: 
 
 

 Φόροι εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές 
αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους 
που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 
Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο 
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα 

φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό 
φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο 
προσδιορισμός. 
 

 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. 
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 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες, όταν υπάρχουν 
δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα 
μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης 
σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία 
της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται και επισκοπώντας την ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών, το 
πιστωτικό ιστορικό τους και την διευθέτηση των μεταγενέστερων της περιόδου αναφοράς εισπράξεων. 
 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 
Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η 
Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2017. 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. 
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
1.  Έσοδα  
 
   
Τα έσοδα  της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
  

Α/Α 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

01.01 - 
31.12.2017 

01.01 - 
31.12.2016 

1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3.981.866,65  4.327.067,71  

2 ΛΟΙΠΑ 660.711,55  829.226,58  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

4.642.578,20  5.156.294,29  

  
 
2.  Κόστος πωλήσεων 
 
Το κόστος πωλήσεων για την εταιρία, αναλύεται ως εξής: 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Αμοιβές  προσωπικού 969.291,04 792.292,80 

Αμοιβές & εξόδα τρίτων 233.275,66 352.072,02 

Παροχές τρίτων 356.087,34 416.603,88 

Φόροι - Τέλη 8.370,50 5.556,47 

Διάφορα έξοδα 314.799,25 359.019,08 

Αποσβέσεις παγίων 1.085.444,97 710.073,40 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 242,23 9.887,10 

Αναλώσεις αποθεμάτων 10.103,68 6.182,96 

Ιδιοπαραγωγή (5.097,06) (5.877,00) 

Σύνολο 2.972.517,61 2.645.810,72 

 
 
3. Λοιπά έσοδα και έξοδα  
 
Τα  λοιπά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14.400,00 32.743,00 

Έκτακτα έσοδα & κέρδη 82.942,25 563.776,89 

Σύνολο 97.342,25 596.519,89 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Έκτακτα έξοδα & ζημιές 0,00 214.412,66 

Σύνολο 0,00 214.412,66 
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4. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 
 
Τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Αμοιβές  προσωπικού 338.124,78 770.879,48 

Αμοιβές & εξόδα τρίτων 81.375,23 342.556,56 

Παροχές τρίτων 124.216,51 405.344,32 

Φόροι - Τέλη 2.919,94 5.406,29 

Διάφορα έξοδα 109.813,69 349.315,87 

Αποσβέσεις παγίων 378.643,59 690.882,23 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 84,50 9.619,88 

Σύνολο 1.035.178,25 2.574.004,63 

 
Τα έξοδα διάθεσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Αμοιβές  προσωπικού 946.749,39 578.159,61 

Αμοιβές & εξόδα τρίτων 227.850,64 256.917,42 

Παροχές τρίτων 347.806,24 304.008,24 

Φόροι - Τέλη 8.175,84 4.054,72 

Διάφορα έξοδα 307.478,33 261.986,90 

Αποσβέσεις παγίων 1.060.202,06 518.161,67 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 236,60 7.214,91 

Σύνολο 2.898.499,10 1.930.503,47 

 
 
5. Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα 
 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων για τη χρήση του 2016 έχει ως ακολούθως:  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Έσοδα 12,80 1.190.227,74 

Σύνολο 12,80 1.190.227,74 

 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων για τη χρήση του 2017 έχει ως ακολούθως:  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Τόκοι Leasing 107.644,79 39.120,30 

Λοιποί τόκοι & έξοδα τραπεζών 1.606.955,05 723.881,22 

Σύνολο 1.714.599,84 763.001,52 
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6. Φόροι 
 

Φόρος εισοδήματος 
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Αναβαλλόμενη φορολογία  (44.573,24 ) 114.153,83 

Σύνολο (44.573,24 ) 114.153,83 

 
7. Κέρδη ανά μετοχή 
 

  
01.01 - 

31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Καθαρά κέρδη / Ζημιές χρήσης (3.836.288,31 ) (1.298.844,91 ) 
Σταθμισμένος μέσος όρος του 
αριθμού των μετοχών 278.000 134.000 

Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή  (13,80 ) (9,69 ) 
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8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

Σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Κτίρια - 
Κτιριακές 

εγκαταστάσεις  

 Μηχανήματα -
Μηχανολογικός 

εξολισμός  

 
Μεταφορικά 

Μέσα  

 Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός   Σύνολο  

 Περίοδος εώς 31.12.2016            

 Υπόλοιπο 01.01.2016  29.888.555,83 10.016.920,34 44.037,70 1.261.233,86 41.210.747,73 

 Προσθήκες περιόδου  323.347,31 0,00 0,00 0,02 323.347,33 

 Μειώσεις περιόδου  205.527,83 528.454,28 8.279,87 65.805,53 808.067,51 

 Υπόλοιπο 31.12.2016  30.006.375,31 9.488.466,06 35.757,83 1.195.428,35 40.726.027,55 

            

 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις            

 Υπόλοιπο 01.01.2016  5.517.819,13 6.331.157,03 34.020,81 963.668,32 12.846.665,29 

 Αποσβέσεις περιόδου  1.354.856,19 496.365,79 1.037,51 56.872,23 1.909.131,72 

 Τακτοποιήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Διαγραφές  231.403,10 551.667,51 8.171,69 9.521,50 800.763,80 

 Υπόλοιπο 31.12.2016  6.641.272,22 6.275.855,31 26.886,63 1.011.019,05 13.955.033,22 

            

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2016 23.365.103,09 3.212.610,75 8.871,20 184.409,30 26.770.994,32 

            

 Περίοδος εώς 31.12.2017            

 Υπόλοιπο 01.01.2017  30.006.375,31 9.488.466,06 35.757,83 1.195.428,33 40.726.027,53 

 Αποτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμεων  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Προσθήκες περιόδου  1.740,00 288.806,20 0,00 2.788,01 293.334,21 

 Μειώσεις περιόδου  0,00 0,00 1.707,31 0,00 1.707,31 

 Υπόλοιπο 31.12.2017  30.008.115,31 9.777.272,26 34.050,52 1.198.216,34 41.017.654,43 

            

            

 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις            

 Υπόλοιπο 01.01.2017  6.641.272,22 6.275.855,31 26.886,63 1.011.019,05 13.955.033,21 

 Αποσβέσεις περιόδου  2.262.822,55 219.931,67 259,61 12.559,66 2.495.573,49 

 Τακτοποιήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Διαγραφές  0,00 0,00 1.707,30 0,00 1.707,30 

 Υπόλοιπο 31.12.2017  8.904.094,77 6.495.786,98 25.438,94 1.023.578,71 16.448.899,40 

            

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2017 21.104.020,54 3.281.485,28 8.611,58 174.637,63 24.568.755,03 
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9. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
 
Σχετικά με τα άυλα στοιχεία ενεργητικού της εταιρίας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως εξής: 
 
 

  

 Λογισμικά 
προγράμματα  

 Περίοδος εώς 31.12.2016    

 Υπόλοιπο 01.01.2016  90.304,02 

 Προσθήκες περιόδου  67.794,95 

 Μειώσεις περιόδου  0,00 

 Υπόλοιπο 31.12.2016  158.098,97 

    

 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

 Υπόλοιπο 01.01.2016  90.304,02 

 Αποσβέσεις περιόδου  9.985,58 

 Τακτοποιήσεις  0,00 

 Διαγραφές  0,00 

 Υπόλοιπο 31.12.2016  100.289,60 

    

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2016 57.809,37 

    

 Περίοδος εώς 31.12.2017    

 Υπόλοιπο 01.01.2017  158.098,97 

 Προσθήκες περιόδου  0,00 

 Μειώσεις περιόδου  0,00 

 Υπόλοιπο 31.12.2017  158.098,97 

    

    

 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

 Υπόλοιπο 01.01.2017  100.289,60 

 Αποσβέσεις περιόδου  28.717,13 

 Τακτοποιήσεις  0,00 

 Διαγραφές  0,00 

 Υπόλοιπο 31.12.2017  129.006,73 

    

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2017 29.092,24 
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10.  Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις & υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 
                                                                                   Ισολογισμός                     Κατάσταση αποτελεσμάτων 
 

 
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Επίδραση από λογισμό προβλέψεων 
αποθεμάτων 

159.500,00 161.194,45 
 

 Eπίδραση πρόβλεψης για παροχές στο 
προσωπικό 

43.578,20 45.109,28 1.531,08 
7749,35 

Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών 
μισθώσεων  

320.029,02 320.029,02 
 

374.532,19 

Μικτός αναβαλ. φόρος ενεργητικού 523.107,22 526.332,75 1.531,08 382.281,54 

    
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

  
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών 
μισθώσεων  

320.029,02 320.029,02 
 

151.283,70 

Επιδράση από αποσβέσεις ενσώματων 
παγίων 

1.281.987,80 1.319.764,19 37.776,39 345.151,67 

Επιδράση από αποσβέσεις ασώματων 
παγίων 

16.120,47 24.448,40 8327,93 
 

Μικτός αναβ/νος φόρος παθητικού 1.618.137,29 1.664.241,61 46.104,32 496.435,37 

     
Καθαροί αναβ. φόροι ενεργητικού 1.095.030,07 1.137.908,86 

  

Πίστωση/Χρέωση αποτελεσμάτων 
  

(44.573,24) 114.153,83 

 
 
11. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2017 31.12.2016 

Δοσμένες Εγγυήσεις  31.671,19 31.671,19 

Σύνολο 31.671,19 31.671,19 

 
Αφορούν εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων & υπαίθριων χώρων καθώς και εγγυήσεις για βραχυπρόθεσμο δανεισμό.  
 
 
12. Αποθέματα 
Τα αποθέματα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 31.12.2017 31.12.2016 

Εμπορεύματα 21.005,16 75.044,32 

Σύνολο 21.005,16 75.044,32 
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13. Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές και σε λοιπές απαιτήσεις.  
 

Πελάτες & λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 31.12.2017 31.12.2016 

Απαιτήσεις από πελάτες 6.419,14   121.285,09 

Απαιτήσεις από αξιόγραφα 60.000,00 76.500,00 

Σύνολο 66.419,14 197.785,09 

 

Λοιπές απαιτήσεις 31.12.2017 31.12.2016 

Χρεώστες διάφοροι 1.549.978,96 676.450,40 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
ενεργητικού 7.272,90 6.089,81 

μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις (661.800,00 ) (661.800,00 ) 

Σύνολο 895.451,86 20.740,21 

 
 
14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 31.12.2017 31.12.2016 

Ταμείο 189.898,81 465.301,21 

Καταθέσεις τραπεζών 165.784,91 38.617,07 

Σύνολο 355.683,72 503.918,28 

 
 
15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. Στον παρακάτω πίνακα 
απεικονίζονται τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της εταιρίας κατά την 
31.12.2017 & 31.12.2016 αντίστοιχα. 
 

Υποχρεώσεις προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο έναρξης 155.549,25   172.351,98   

Προβλέψεις χρήσης 21.775,03   44.757,13   

μείον : καταβληθείσες αποζημιώσεις 21.211,70   18.035,24   

συν: Λοιπές προσαρμογές & 
αναθεωρήσεις ΔΛΠ 19 (5.842,91 ) (43.524,62 ) 

Υπόλοιπο Λήξης 150.269,67 155.549,25 

 
  31.12.2017 31.12.2016 

Βασικές υποθέσεις: 
  Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας 

αύξησης πληθωρισμού 1,75% 1,75% 
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση 
μισθολογίου 1,75% 1,75% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,70% 1,60% 
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16. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2017 31.12.2016 

Υποχρεώσεις για Φόρους & 
Ασφαλιστικές κρατήσεις 368.627,10 194.055,38 

Ληφθείσες Εγγυήσεις  50.000,00 50.000,00 

Σύνολο 418.627,10 244.055,38 

 
 
17. Τραπεζικές Δανειακές υποχρεώσεις 
Οι Τραπεζικές Δανειακές υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
υποχρεώσεις 31.12.2017 31.12.2016 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 4.686.168,76 4.409.136,93 

Σύνολο 4.686.168,76 4.409.136,93 

 
 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 31.12.2017 31.12.2016 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 388.448,04 5.990.304,14 

Σύνολο 388.448,04 5.990.304,14 

 
Στη χρήση 2017 η εταιρεία συνέχισε την αναδιάρθρωση σημαντικού μέρους του δανεισμού ποσού € 5εκ. Παράλληλα 

το μέσο πραγματικό επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση 2017 είναι 5,7%. 
 
Στον ισολογισμό για τις δανειακές υποχρεώσεις που την 31.12.2017 δεν εκπληρώνονταν όλες οι προϋποθέσεις για 
την αναγνώρισή τους ως μακροπρόθεσμων, εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με τίτλο 
«Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση». 

Τα δάνεια αυτά, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων είτε έχουν ήδη ρυθμιστεί ή 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τις τράπεζες, των οποίων έχει 
εξασφαλιστεί η συναίνεση στη διαδικασία, ώστε και τυπικά να χαρακτηριστούν ως μακροπρόθεσμα.  

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό 
ρύθμιση 31.12.2017 31.12.2016 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 8.095.808,19 6.212.051,68 

Σύνολο 8.095.808,19 6.212.051,68 

 
18. Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις 

 
Οι προμηθευτές και οι συναφείς υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις 31.12.2017 31.12.2016 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.291.446,99 2.424.458,57 

Αξιόγραφα πληρωτέα 960.486,36 775.213,72 

Σύνολο 3.251.933,35 3.199.672,29 
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19. Λοιπές υποχρεώσεις 
Οι λοιπές υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

Λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2017 31.12.2016 

Προκαταβολές Πελατών 36.426,88 28.508,72 

Καταθέσεις μετόχων 1.579.031,94 1.579.031,94 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Leasing 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 134.720,63 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.321.582,63 2.686.413,45 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 324.443,44 424.486,88 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί 39.931,92 42.213,77 

Σύνολο 5.301.416,81 4.895.375,39 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
1.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €) 31/12/2017 31/12/2016 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  65.354,62 73.165,78 

γ) Απαιτήσεις 14.326,52 0,00 

δ) Υποχρεώσεις  1.618.542,48 1.059.474,54 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης 0,00 0,00 

στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης 0,00 0,00 

 
 
2. Σκοποί & πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι δραστηριότητες δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες 
και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων 
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, 
μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεις 
εκχώρησης απαιτήσεων. 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας, 
 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή/και χρηματοοικονομικών προϊόντων 

για την μείωση των κινδύνων και  
 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 
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Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
  να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern)  
 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 
 να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς 
τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά 
στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. Η εταιρεία παρακολουθεί τη κεφαλαιακή του διάρθρωση με βάση την ανάλυση 
που ακολουθεί: 
 

  31/12/2017 31/12/2016 

Σύνολο δανεισμού  13.170.425 16.611.493 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα  355.684 503.918 

Καθαρός δανεισμός  12.814.741 16.107.574 

Ίδια κεφάλαια  2.500.376 1.333.909 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  15.315.118 17.441.483 

Συντελεστής μόχλευσης  83,67% 92,35% 

 
Κίνδυνος αγοράς 
 
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον 
κίνδυνο επιτοκίου. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι  επιλέγει να 
συναλλάσσεται με εμπορικούς οίκους που εδρεύουν στην Ευρώπη και συναλλάσσεται  μόνο σε ευρώ.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος, τα λοιπά 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά 
από τιμές επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα 
με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά . Κατά 
συνέπεια ο κίνδυνος προέρχεται από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων του ευρώ. 
 

Μεταβολή μέσου επιτοκίου  1% -1% 

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα 131.704 -131.704 

Επιδραση στα αποτελέσματα χρήσης  -131.704 131.704 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 

 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 31.671,19 31.671,19 
Απαιτήσεις έναντι πελατών 66.419,14 197.785,09 
Λοιπές Απαιτήσεις 895.451,86 20.740,21 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   355.683,72 503.918,28 

Σύνολο 1.349.225,91 754.114,77 
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Τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 
μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην 
αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, 
αφορά υπόλοιπο μετά προβλέψεων απομείωσης. 
 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων. Η πολιτική  είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. 
Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.  
Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε 
σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. 
Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχουν συνεχώς ταμειακά 
διαθέσιμα (και ισοδύναμα), καθώς και αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια. 
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη 
περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος 
προσδιορίζονται μηνιαία.  
 

  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

- - 1.692.310,00 2.993.858,76 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

- - 418.627,10 - 

Προμηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

975.580,01 2.276.353,35 - - 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις 
116.534,41 271.913,63 - - 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό 
ρύθμιση 

- 8.095.808,19 - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.060.283,36 4.241.133,45 - - 

Τελικό υπόλοιπο 2.152.397,78 14.885.208,61 2.110.937,10 2.993.858,76 

 
3.  Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και 
 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 
 να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς 
τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά 
στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή 
μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα 

κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου 
και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον 
ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. 
 
4. Μερισματική πολιτική 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης και συνυπολογίζοντας τις δυσμενείς 
οικονομικές συγκυρίες θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος. 
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5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις  
 

- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η φορολογικά ανέλεγκτη χρήση για την εταιρεία είναι οι χρήση 2010 για την οποία η εταιρεία έχει σχηματίσει 
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, βάσει ιστορικών στοιχείων, ποσού € 80 χιλ. 
Για τις χρήσεις 2011 – 2013 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26/7/2011, ενώ για τις 
χρήσεις 2014-2016 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 
Ν.4174/2013. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 
2017. Ο εν λόγω δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν 

ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

- Επίδικες Υποθέσεις 
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 
 

- Εγγυήσεις – δεσμεύσεις 
 

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επίσης δεν υπάρχουν λοιπές δεσμεύσεις της εταιρείας.  
 
6. Aναταξινόμηση κονδυλίων 
 
Η εταιρία εντός του 2017, προχώρησε σε ανακατανομή κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης 2016 για ορθότερη 
απεικόνιση σε σχέση με την τρέχουσα χρήση. Έχουν γίνει ανακατανομές μεταξύ των εξής κονδυλίων: 

α) μεταξύ των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων η 
αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών υποχρεώσεων τα οποία το 2016 
παρουσιάζονταν αναλυτικά στο κονδύλι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

β) μεταξύ προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων η αναταξινόμηση 
αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών υποχρεώσεων οι οποίες  το 2016 
παρουσιάζονταν στο κονδύλι Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις  

γ) μεταξύ τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και λοιπών υποχρεώσεων, αναταξινόμηση των υποχρεώσεων από 
λοιπούς  φόρους πλήν φόρο εισοδήματος από το κονδύλι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις στις λοιπές 
υποχρεώσεις. 

Η επίδραση αυτή στις οικονομικές καταστάσεις του 2016 ως εξής: 

  ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.409.136,93 3.538.143,29 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 244.055,38 1.115.049,02 
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 3.199.672,29 8.972.230,94 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 424.486,88 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.990.304,14 217.745,49 
Λοιπές υποχρεώσεις 4.895.375,39 4.470.888,51 

 

7. Συνέχιση της δραστηριότητας 
 
Κατά την 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας είναι μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί ουσιαστικά ζητήματα για τη λειτουργία της εταιρείας 
καθώς η μεγάλη απόκλιση οφείλεται στο κονδύλι δάνεια υπό ρύθμιση το οποίο και θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη 
υποχρέωση με την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανείων. Οι αρνητικοί δείκτες που παρατηρούνται 
κατά την 31.12.2017 αναφορικά με τις λειτουργικές ζημιές, αναμένεται να θεραπευθούν με την λειτουργική/ 
επιχειρηματική αναδιάρθρωση της εταιρείας. Τέλος, κατά την 31.12.2017 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι 
μικρότερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γεγονός που σημαίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι 
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εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν του 219/1920. Οι μέτοχοι της εταιρείας στην προσεχή Γ.Σ αναμένεται να 
αποφασίσουν τρόπους άρσης των λόγων εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν 2190/1920. 
 
8.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
9. Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας την 30 Απριλίου 2018 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: www.ave.gr.  
 
 
 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 
 

 
 
 
 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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