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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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5 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
7 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
8 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
9 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
10 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
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12.2 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
12.3 ΤΑΜΕΙΟ, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ KAI ΔΑΝΕΙΑ
12.4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
13 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
14 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
15 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.B.E.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή
σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018.
Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας παρουσιάζονται λεπτομερώς στις Οικονομικές Καταστάσεις
με τις σημειώσεις τους και παρέχουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για την ανάλυσή τους.
Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις:


Η Εταιρία δεν πραγματοποίησε έσοδα στο 2018.



Οι ζημίες χρήσεως προ φόρων το 2018 ανήλθαν σε 7 χιλιάδες Ευρώ έναντι ζημιών 14
χιλιάδων Ευρώ το 2017.

Η Εταιρία δε διατηρεί υποκαταστήματα.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στην περίοδο του έτους 2018 δεν έγιναν επενδύσεις. Επίσης δεν προβλέπονται επενδύσεις για
το 2019.
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Προς το παρόν η Εταιρία παραμένει χωρίς δραστηριότητα και δεν απασχολεί προσωπικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιου είναι σε διαδικασία εξέτασης της μελλοντικής πορείας της Εταιρίας.
ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών
Καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αφορούν:
o
o
o

το αποτέλεσμα από την έκβαση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων στο βαθμό που
είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν μπορούν να
προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη ακρίβεια (σημείωση 13)
υποθέσεις που έγιναν από τη Διοίκηση για μελλοντικές εξελίξεις σε ότι αφορά στις
λογιστικές εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη
φορολογία (σημείωση 8)
και ενδεχόμενες ζημίες από επισφάλειες (σημείωση 12.2).

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους καθώς παραμένει χωρίς
δραστηριότητα.( σημείωση 12).
Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την
31/12/2018 και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, που ενδέχεται να επηρεάσουν
σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρίας.
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Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία
για να προχωρήσετε στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων αλλά και την από το Νόμο
απαλλαγή μας όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
Παιανία, 04/04/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΗΣ

MARC DORFMEISTER

4

D eloitte Ανώνυμη Ε ταιρία
Ο ρκωτών Ε λεγκτών Λ ογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3 α &
Γ ρανικού
1 5 1 2 5 Μ αρούσι
Α θήνα, Ε λλάδα
Τ ηλ.: +3 0 2 1 0 6 781 1 00
Fax: +3 0 2 1 0 6 776 2 21-2
www.deloitte.gr

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Oικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση 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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη την διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσία ς
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν
βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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.
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων – Συνέχεια
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει
την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από
το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. Η διοίκηση κατήρτισε τις οικονομικές καταστάσεις λαμβάνοντας
υπόψη ότι η Εταιρεία αναμένεται να διατηρηθεί σε αδράνεια στο ορατό μέλλον.
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 ενσωματωθε ί 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 αρχή ς 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 δρ αστηριότητά 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.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών Καταστάσεων – Συνέχεια


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
1.

2.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α.

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθε ί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31/12/2018.

β.

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Λόγω των συσσωρευόμενων ζημιών η Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι
αρνητική, και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κ.ν.
2190/1920.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιάκωβος Γ. Δεγιρμεντζής
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 52511
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.» , η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» και η
«Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιω τικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισ ης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions Αν ώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές
(financial advisory), φορολογικές (tax), συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρ ικού κινδύνου (risk advisory). Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες»
("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000
© 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

9

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας από τη σελίδα 9 έως και τη σελίδα 28 εγκρίθηκαν κατά
τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και τελούν υπό την
έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Κατόπιν εντολής του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπογράφονται από:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
(ΓΙΑ ΤΗΝ KLEOPAS ALLIOTT
A.E. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 37)

MARC DORFMEISTER
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 12CL84097

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 160679

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε. Α΄ 0028436

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
ΣΗΜ. 1/1-31/12/2018
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Μικτά αποτελέσματα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης
Ζημιές εκμεταλλεύσεως
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Ζημιές χρήσης προ φ όρων
Φόρος εισοδήματος χρήσης
Ζημιές χρήσης μετά από φ όρους

5

0
(5)
(5)
(2)
(7)
0
(7)

0
(11)
(11)
(3)
(14)
0
(14)

252.441
(0,03)

252.441
(0,06)

6

7

Αριθμός μετοχών
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως ανά μετοχή (σε Ευρώ)

1/1-31/12/2017

θα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2018

31/12/2017

(7)

(14)

Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

0

0

Ποσά που ενδέχεται να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

0

0

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φ όρους (β)

0

0

(7)

(14)

Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης μετά από φ όρους (α)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φ όρους (α)+(β)

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως και τη σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
ΣΗΜ.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

31/12/2017

12.2
12.3

153
43
196
196

153
33
186
186

12.4
9

1.954
1
1.955

1.937
1
1.938

1.955

1.938

7.409
585
(9.753)
(1.759)
196

7.409
585
(9.746)
(1.752)
186

Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρή θέση
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Καθαρής θέσης
Σύνολο υποχρεώσεων και Καθαρής θέσης

31/12/2018

10
11

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως και τη σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Μετοχικό
Κεφ άλαιο

Αποθεματικά

Συσσωρευμένα
κέρδη/(ζημίες)

Σύνολο

Έναρξης χρήσης 1/1/2018
Ζημίες χρήσης
Λήξη χρήσης 31/12/2018

7.409
0
7.409

585
0
585

(9.746)
(7)
(9.753)

(1.752)
(7)
(1.759)

Έναρξης χρήσης 1/1/2017
Ζημίες χρήσης
Λήξη χρήσης 31/12/2017

7.409
0
7.409

585
0
585

(9.732)
(14)
(9.746)

(1.738)
(14)
(1.752)

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως και τη σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Έμμεση μέθοδος)
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φ όρων
Πλέον / μείον π ροσαρμογές για:
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ αλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην τραπ εζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2018

1/1-31/12/2017

(7)

(14)

(8)
2

1
3

5
20

(3)
16

(2)
10

(3)
0

0

0

0

0

10

0

33
43

33
33

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως και τη σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (η Εταιρία) έχει συσταθεί
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η έδρα της είναι στο Δήμο Παιανίας
Αττικής, 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου και ανήκει στον Όμιλο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ο
οποίος εδρεύει στην Ελλάδα. Η Εταιρία συνδέεται με τον Όμιλο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέσω της
συμμετοχής στο κεφάλαιο της, της μητρικής εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ σε ποσοστό 100%. Οι
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ενοποιούνται από τον Όμιλο της LafargeHolcim, ο οποίος
εδρεύει στην Ελβετία.
Το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά
βιομηχανικών ειδών και οικοδομικών υλικών, η εγκατάσταση και εκμετάλλευση σταθμών
οικοδομικών υλικών, η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς και η διεκπεραίωση ναυτιλιακών
εργασιών. Προς το παρόν η Εταιρία παραμένει χωρίς δραστηριότητα και δεν απασχολεί
προσωπικό, καθώς βρίσκεται στη φάση του ανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων της στα
παραπάνω αντικείμενα. Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες
Ευρώ, που είναι το νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρία.
2.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Τα παρακάτω πρότυπα και τροποποιήσεις είναι υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση, ωστόσο
η εφαρμογή τους δεν έχει σημαντική επίπτωση για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας,
συνεπώς δεν έχουν εφαρμοστεί.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά
το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39.
Επιπλέον, το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική
οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα με
τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
2. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ –
Συνέχεια
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια»
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο α) παρέχει την
επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που
προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων
αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες έχουν επιλέξει να αναβάλουν την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό
χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται
σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς
ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση.
Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να
αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να
τεκμηριωθεί.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της
συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ
21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει
προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
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συνέχεια
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει τις παρακάτω τροποποιήσεις στα πρότυπα και τις διερμηνείες,
καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2018. Η πιθανή εφαρμογή
τους ωστόσο στο μέλλον δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της
Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις.
Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή,
το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του
εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει
τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων
που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι
οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο
επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς α παιτεί όλα
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές
υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η
μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.
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συνέχεια
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας
εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης
του
φόρου
εισοδήματος
όταν
υπάρχει
τέτοια
αβεβαιότητα,
συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και
τους φορολογικούς συντελεστές.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής
αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος
εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού
οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να
χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε
άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον
ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με
συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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συνέχεια
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού
έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο
φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν
το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.

3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς “ Δ.Π.Χ.Α ” (International Financial Reporting Standards) που
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting
Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή
Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial
Reporting Interpretations Committee “IFRIC”), τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της
Εταιρίας και ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων όπως
έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια

Βάση Σύνταξης
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού ή τεκμαρτού
κόστους.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω:
Συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
Η Εταιρία, στις 31/12/2018 παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση και συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί
ανακλήσεως της σύστασης της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει διακόψει την εμπορική της
δραστηριότητα στο παρελθόν και η Διοίκησή της προτίθεται να τη διατηρήσει σε αδράνεια στο
ορατό μέλλον.
Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της
λειτουργίας της Εταιρίας, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και άλλους τυχόν φόρους που
σχετίζονται με τις πωλήσεις.
Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών καταχωρείται στα αποτελέσματα με την ολοκλήρωση της
παροχής της υπηρεσίας ή με αναφορά στο στάδιο της ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας.
Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλευμένοι τόκοι, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται
λαμβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να
εφαρμόζεται και το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώμενες
μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του οικονομικού περιουσιακού
στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού του στοιχείου.
Φόρος Εισοδήματος
Η Εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με φόρο
εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος, των
φορολογικών διαφορών προηγουμένων χρήσεων, της έκτακτης εισφοράς, του φόρου μεγάλης
ακίνητης περιουσίας και της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο στα αποτελέσματα,
εκτός εάν σχετίζεται με συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια.
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Τρέχων φόρος
Η αναγνώριση της σχετικής επιβάρυνσης γίνεται αρχικά με βάση τα αντίστοιχα ποσά που
εμφανίζονται στην σχετική δήλωση φόρου εισοδήματος. Ο υπολογισμός της επιβάρυνσης του
φόρου εισοδήματος συνιστά λογιστική εκτίμηση και προϋποθέτει την άσκηση υποκειμενικής
κρίσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που απεικονίζεται
στα αποτελέσματα διότι δεν περιλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν
φορολογικά σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή
εκπίπτουν φορολογικά.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας, υπάρχουν πολλές
συναλλαγές των οποίων η φορολογική μεταχείριση και οι σχετικοί υπολογισμοί ενέχουν
αβεβαιότητα και ο προσδιορισμός του φόρου είναι προσωρινός έως ότου οριστικοποιηθούν οι
φορολογικές υποχρεώσεις από τις φορολογικές αρχές ή τυχόν διαφορές τελεσιδικήσουν στα
αρμοδία δικαστήρια. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για ενδεχόμενο επιπλέον φόρο
εισοδήματος και σχετικές προσαυξήσεις που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν είτε από ειδικό είτε
από τακτικό φορολογικό έλεγχο βασιζόμενη σε εκτιμήσεις. Σε περίπτωση που το τελικό ύψος
του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει είναι διαφορετικό από τα ποσά που είχαν αρχικά
προβλεφθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήματος και τους αναβαλλόμενους
φόρους της χρήσεως στην οποία γίνεται η οριστικοποίηση της τελικής επιβάρυνσης του φόρου
εισοδήματος κατά την τελική περαίωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή
αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί, κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης.
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται γενικά για όλους τους ετεροχρονισμούς
(προσωρινές διαφορές) μεταξύ των λογιστικών αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
στις Οικονομικές Καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που χρησιμοποιούνται
για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της
υποχρέωσης στην κατάσταση οικονομικής θέσης, χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί η
απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
αναγνωρίζονται γενικά για όλους τους φορολογικούς ετεροχρονισμούς, ενώ οι απαιτήσεις από
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτές
οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις. Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις από αναβαλλόμενη
φορολογία δεν αναγνωρίζονται στην περίπτωση που οι εν λόγω προσωρινές χρονικές διαφορές
προκύπτουν από υπεραξία (ή κέρδος από συμφέρουσα αγορά) ή από την αρχική αναγνώριση
άλλων περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων (πέραν των περιπτώσεων ενοποιήσεων
επιχειρήσεων) που προκύπτουν από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογικά ούτε
τα λογιστικά κέρδη.
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεμένες επιχειρήσεις, και συμμετοχές σε
κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρία μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των
προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο
προβλεπόμενο μέλλον.
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Αναβαλλόμενη Φορολογία – συνέχεια
Δεν αναγνωρίζεται υποχρέωση από αναβαλλόμενη φορολογία επί των αφορολογήτων ή/και
ειδικώς φορολογημένων αποθεματικών στην έκταση που εύλογα αναμένεται ότι η Διοίκηση είναι
σε θέση να ελέγξει τον χρόνο διανομής τους και δεν προβλέπεται η διανομή τους και γενικότερα
ή για οποιοδήποτε λόγο φορολόγηση τους στο ορατό μέλλον.
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον
πιθανό ότι θα υπάρχουν αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού
του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να βρίσκονται σε ισχύ τη χρήση που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα
διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στα
αποτελέσματα της χρήσεως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές που
επηρέασαν κατευθείαν την Καθαρή Θέση οπότε και το αντίστοιχο ποσό της αναβαλλόμενης
φορολογίας που τις αφορά λογιστικοποιείται στην Καθαρή Θέση.
Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά εκτελέσιμο δικαίωμα που επιτρέπει να συμψηφιστούν τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αφορούν φόρους εισοδήματος
που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή και η Εταιρία προτίθεται να διευθετήσει τις
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις με συμψηφισμό.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση,
ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού
οφέλους για την τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην
καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η Διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα
προκύψει για το διακανονισμό της υποχρέωσης που οφείλεται την ημερομηνία της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση
της προεξόφλησης είναι σημαντική.
Όταν μέρος ή το σύνολο της εκροής οικονομικού οφέλους για το διακανονισμό της υποχρέωσης,
της σχετικής με την πρόβλεψη, αναμένεται να ανακτηθεί από τρίτο μέρος, το εισπρακτέο ποσό
αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού εάν είναι βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί και το
εισπρακτέο ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.
Μισθώσεις
Οι συμβάσεις μισθώσεων τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία αφορούν αποκλειστικά λειτουργικές
μισθώσεις. Τα πληρωτέα μισθώματα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή
μέθοδο σύμφωνα με τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση
κατανέμονται και αυτά με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
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3.

Χρηματοοικονομικά Μέσα
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης από τη στιγμή που η Εταιρία καθίσταται συμβαλλόμενο
μέρος μιας σύμβασης χρηματοοικονομικών μέσων και μεταβιβάζονται σε αυτήν τα σχετικά βάρη
και οφέλη.
Απαιτήσεις
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, ενώ
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος τους με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά το ποσό των
απαιτούμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ώστε να είναι ίσες με την εύλογη
αξία τους.
Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρίας οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
παρουσιάζονται στo κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις».
Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και
λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας τα οποία είναι άμεσα
μετατρέψιμα σε ένα γνωστό χρηματικό ποσό το οποίο φέρει αμελητέο κίνδυνο αλλαγής
της αξίας του.
Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, ενώ
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος τους με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια, τα οποία απεικονίζονται στη γραμμή της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης «Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές», παρουσιάζονται στο ύψος του
ληφθέντος κεφαλαίου με βάση το οποίο υπολογίζονται ανά περίοδο οι πληρωτέοι τόκοι.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και
παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία η οποία ισούται με την εύλογη αξία τους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

4.

ΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρίας, όπως περιγράφονται στη σημείωση
3, η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με τη
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι προφανείς
από άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται
στην εμπειρία του παρελθόντος καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι υποκείμενες υποθέσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις
λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία επισυμβαίνουν, εάν αυτές
επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη χρήση, ή και σε μελλοντικές χρήσεις.
Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα
ακόλουθα:
o

την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου

o

το ύψος των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
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4.

ΠΗΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ο προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίμησης
για το φορολογητέο κέρδος της χρήσεως. Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από
τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει από τον εκτιμηθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τόσο το φόρο
εισοδήματος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο στη χρήση που ο έλεγχος από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές έλαβε χώρα.
Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών
Καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αφορούν:
o
o
o
5.

το αποτέλεσμα από την έκβαση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων στο βαθμό που
είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν μπορούν να
προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη ακρίβεια (σημείωση 13)
υποθέσεις που έγιναν από τη Διοίκηση για μελλοντικές εξελίξεις σε ότι αφορά στις
λογιστικές εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη
φορολογία (σημείωση 8)
και ενδεχόμενες ζημίες από επισφάλειες (σημείωση 12.2).
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρία, καθώς δεν έχει δραστηριότητα, δεν πραγματοποίησε έσοδα κατά την παρούσα χρήση
2018, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση 2017.

6.

ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Απ ομείωση απ αιτήσεων
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπ ά έξοδα
Σύνολο

1/1-31/12/2018

1/1-31/12/2017

(8)
6
4
3
5

1
5
4
1
11

Η Εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό στις χρήσεις 2018 και 2017.
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα χρήση προέκυψε ως εξής :
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1-31/12/2018

1/1-31/12/2017
%

Ζημίες π ρο Φόρων

(7)

Φορολογία εισοδήματος της Εταιρίας με το συντελεστή
φόρου εισοδήματος (28%) (2017: 29%)
Λογιστικές αναμορφώσεις
Φορολογικά αναγνωρισμένες ζημίες για τις οπ οίες δεν
αναγνωρίσθηκε αναβαλλόμενη φορολογική απ αίτηση
Συμψηφισμός φορολογικών ζημιών

8.

%
29%

29%

(14)

(2)

29%

(3)

29%

3

-43%

2

-11%

(3)

50%

(2)

14%

2
0

-29%
6%

3
0

-22%
11%

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η Εταιρία δεν έχει υπολογίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις συσσωρευμένες
φορολογικές ζημιές γιατί δεν κρίνει βέβαιη τη μελλοντική τους ανακτησιμότητα. Οι εν λόγω μη
αναγνωρισμένες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις φορολογικές ζημιές για τις
χρήσεις 2013 ως και 2018 ανέρχονται σε 15 χιλιάδες Ευρώ και πρόκειται να λήξουν στις
επόμενες χρήσεις ως εξής:

9.

Έτος παραγραφ ής

Μη αναγνωρισμένη φ ορολογική απαίτηση

2019

4

2021

3

2022

3

2023

2

2024

3

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Δεν υπάρχει κάποια μεταβολή στις λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση.

10.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/18
Εγκεκριμένο, εκδοθέν και π λήρως
καταβλημένο: 252.441 μετοχές ονομαστικής
αξίας 29,35 Ευρώ ανά μετοχή

11.

31/12/17

7.409

7.409

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Οι κινήσεις των λογαριασμών των αποθεματικών της Εταιρίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω
πίνακα:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1/2017
Τακτικό Απ οθεματικό
Ειδικά Απ οθεματικά
Έκτακτα Απ οθεματικά
Αφορολόγητα Απ οθεματικά

Προσθήκες/
(Μειώσεις)

54
71
248
212
585

Προσθήκες/
(Μειώσεις)

31/12/2017
0
0
0
0
0

54
71
248
212
585

31/12/2018

0
0
0
0
0

54
71
248
212
585

Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις οφείλουν σε κάθε χρήση να μεταφέρουν
στο τακτικό αποθεματικό το 5% των μετά τον αναλογούντα φόρο κερδών τους, μέχρι το τακτικό
αποθεματικό να ισούται με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να
διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απορροφήσει μελλοντικές ζημίες.
Η Εταιρία παρουσιάζει ζημιές και δε θα σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό για τη χρήση 2018.
Ειδικά Αποθεματικά
Τα ειδικά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2018

31/12/2017

Απ οθεματικό Επ ενδύσεων Ν.1078/71

57

57

Απ οθεματικό Κεφαλαίου Κίνησης Ν.1078/71

14

14

71

71

Έκτακτα Αποθεματικά
Τα έκτακτα αποθεματικά προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από κέρδη εις νέον
προηγουμένων χρήσεων. Τα ποσά αυτά μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

11.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - συνέχεια
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Αφορολόγητα Αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2018

31/12/2017

Αναπ τυξιακός Ν. 1116/81

2

Αναπ τυξιακός Ν. 1262/82

1

1

Αναπ τυξιακός Ν. 1892/90

95

95

108

108

Λοιπ ά Αφορολόγητα Απ οθεματικά
Απ οθεματικά - Διαφ. αναπ ροσαρμογής

12.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΣΑ

KAI

2

6

6

212

212

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σε αυτή τη σημείωση αναλύονται τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που αποτελούν τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και οι αντίστοιχοι χρηματοοικονομικοί
κίνδυνοι.
12.1

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους καθώς παραμένει χωρίς
δραστηριότητα.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αφορούν απαιτήσεις από το Δημόσιο και από τη
μητρική εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και υποχρεώσεις και δάνεια σχεδόν αποκλειστικά προς τη
μητρική εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο κίνδυνος ρευστότητάς της είναι απόλυτα ελεγχόμενος λόγω
της στήριξής της από τη μητρική εταιρία.
12.2

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοί των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρίας
αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2018
Πελάτες π λην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων
Πρόβλεψη για επ ισφαλή υπ όλοιπ α π ελατών
Σύνολο πελατών

31/12/2017

256
(256)
0

256
(256)
0

Βραχυπ ρόθεσμες απ αιτήσεις απ ό συνδεδεμένες εταιρείες
Απ αίτηση Φόρου Εισοδήματος
Απ αίτηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Λοιπ οί χρεώστες π λην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων
Πρόβλεψη για επ ισφαλείς χρεώστες
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων

153
38
2
3
(43)
153

153
38
10
3
(51)
153

Σύνολο πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων

153

153
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12.

12.2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ - συνέχεια

ΜΕΣΑ

KAI

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - συνέχεια

Η πρόβλεψη από επισφαλείς χρεώστες αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2018
51
0
(8)
43

Υπ όλοιπ ο στην έναρξη της χρήσης
Πρόσθετη π ρόβλεψη επ ισφάλειας στην χρήση
Αντιστροφή π ρόβλεψης επ ισφάλειας

12.3

31/12/2017
50
1
0
51

ΤΑΜΕΙΟ, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά που τηρούνται από την Εταιρία
και από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αρχικής διάρκειας ενός μηνός ή λιγότερο.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.
Δάνεια
Κατά τη χρήση 2012 συνάφθηκε δάνειο με τη μητρική εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ποσού 30
χιλιάδων Ευρώ με επιτόκιο 4,43%. Το εν λόγω δάνειο περιλαμβάνεται στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές» καθώς η αποπληρωμή του
αναμένεται να γίνει το Δεκέμβριο του 2019.
Συνεπώς, ο δανεισμός της Εταιρίας την 31/12/2018 ανέρχεται σε 30 χιλιάδες Ευρώ και
προέρχεται από το δάνειο που χορηγήθηκε από τη μητρική εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
12.4

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Οι προμηθευτές και οι λοιποί πιστωτές αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2018
Βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις π ρος συνδεδεμένες εταιρίες
Λοιπ οί π ιστωτές π λην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων
Σύνολο προμηθευτών και λοιπών πιστωτών

31/12/2017

1.945
1.945
10
1.955

1.929
1.929
8
1.937

Οι προμηθευτές και οι λοιποί πιστωτές αφορούν κυρίως λειτουργικά κόστη.
Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων προσεγγίζει
την εύλογη τους αξία.
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13.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας για ορισμένες
χρήσεις και επομένως οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί
οριστικές. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον φόροι και
προσαυξήσεις, τα ποσά των οποίων δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του
παρόντος. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση ότι δε θα έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική θέση της Εταιρίας.
Συγκεκριμένα, οι χρήσεις 2012-2014 της Εταιρίας έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν.
2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο
65Α ν.4174/13 και τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί και δεν
περιείχαν επιφυλάξεις. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2015-2018. Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες
εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής
νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν
τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση ότι τα αποτελέσματα
τέτοιων μελλοντικών ελέγχων από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δε θα
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρίας.
14.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Οι λειτουργικές μισθώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως κτίρια.
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2018

Mισθώματα κτιρίων

31/12/2017
1

1

Κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρία είχε αναληφθείσες
δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων χωρίς τη δυνατότητα ή την πρόθεση να
ακυρώσει τα σχετικά μισθωτήρια, οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2018

Εντός ενός έτους

31/12/2017
1
1
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15.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Υπόλοιπα και Συναλλαγές Μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιριών
Η Εταιρία συνδέεται με τον Όμιλο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέσω της συμμετοχής στο κεφάλαιο της, της
μητρικής εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με ποσοστό 100%. Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου
ενοποιούνται τελικά από τον Όμιλο της LafargeHolcim, ο οποίος εδρεύει στην Ελβετία.
Οι συναλλαγές με τις εταιρίες του Ομίλου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και της LAFARGEHOLCIM
αναλύονται κατωτέρω:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1/11/131/12/2018 31/12/2017
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Λοιπ ές Εταιρίες
Ομίλου ΑΓΕΤ
Ηρακλής
Σύνολο

16.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1/131/12/2018

1/131/12/2017

1/131/12/2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/11/131/12/2017 1/1-31/12/2018 31/12/2017

0

0

9

3

154

154

1.943

1.927

0
0

0
0

0
9

0
3

0
154

0
154

2
1.945

2
1.929

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την
31/12/2018 και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, που ενδέχεται να επηρεάσουν
σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρίας.
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