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I. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 1/1/2017-
31/12/2017 

 
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στην εταιρική χρήση 2017 (1/1-
31/12/2017) συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του του άρθρου 
136 του Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και περιλαµβάνει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ROTALogistics Α.Ε. 
(εφεξής Εταιρία). 
 
Ακολουθούν οι επιµέρους ενότητες της έκθεσης:  
 
1. Εξελίξεις και Χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της χρήσης 
 
Κατά την κλειόµενη χρήση 2017 τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας παρουσίασαν τις πιο κάτω 
εξελίξεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2016. 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

(000 €) 2017 2016 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (282,09) (36) 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους  (280,79) (35) 
EBITDA (271,29) (27) 

 
i. Πωλήσεις 

Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρία δεν πραγµατοποίησε πωλήσεις. 
 
ii. Λειτουργικές ∆απάνες & Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας ανήλθαν σε 43 χιλ. ευρώ έναντι 36 χιλ. ευρώ του 
προηγούµενου έτους. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας περιορίσθηκαν στις απαραίτητες 
σταθερές δαπάνες για την λειτουργία της Εταιρίας. Στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία σχηµάτισε 
πρόβλεψη για επισφάλεια στις απαιτήσεις από πελάτες ποσού 240 χιλ. ευρώ και επιβάρυνε τα 
άλλα έξοδα εκµετάλλευσης. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε 2,5 χιλ ευρώ έναντι 4 χιλ ευρώ. 
 
iii. Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα χρήσης της περιόδου 1/1/-31/12/2017 παρουσιάζουν ζηµίες 280,79χιλ. 
ευρώ έναντι 35 χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης. 
 
iv. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

 2017 2016 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 0,71 0,92 

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού       0,29         0,08 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων (0,52) 0,86 
Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 2,10 0,54 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού (1,10) 0,46 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (3,80) 5,53 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 1,44 8,68 

Αποτ/τα προ φόρων/Ίδια Κεφάλαια 2,95 (0,19) 

Αποτ/τα µετά φόρους/Ίδια Κεφάλαια (3,22) (0,19) 
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2. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 

1. Κίνδυνος Κεφαλαίου 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να 
είναι βιώσιµη. Η Κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας αποτελείται από ίδια κεφάλαια, από 
δανεισµό, από χρηµατικά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση σε συνεχή βάση. 

 
2. Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας 
αυξάνεται από τις δανειακές υποχρεώσεις.  
 

3. Πιστωτικός Κίνδυνος 
Οι απαιτήσεις της εταιρείας προέρχονται από την µητρική και ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος 
αφορά την αδυναµία της λειτουργίας της µητρικής εταιρείας µε αποτέλεσµα να µην δύναται 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 

 
4. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται την 31/12/2017 σε ποσό 
Ευρώ 62.028,13 και υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 
43.147,94 κατά ποσό Ευρώ 18.880,19. Στο σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων περιλαµβάνεται απαίτηση ποσού Ευρώ 280.517,42 από την µητρική Εταιρία η οποία 
έχει υποστεί αποµείωση ύψους 240.000€ και είναι ανακτήσιµη κατά ποσό €40.517,42. 

 
Συνεπεία των σηµαντικών θεµάτων ρευστότητας της µητρικής και προκειµένου να παρασχεθεί 
η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, µε στόχο να 
προσεγγίσει κατά το δυνατό την αξία των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που η 
Εταιρεία παύσει τη λειτουργία της, κρίθηκε σκόπιµη η αλλαγή της βάσης κατάρτισης των 
Οικονοµικών Καταστάσεων από την «Αρχή Συνέχισης της ∆ραστηριότητας» στην 
«Ρευστοποιήσιµη Αξία». Σύµφωνα µε τη «Ρευστοποιήσιµη Αξία» η ανάκτηση των στοιχείων 
του ενεργητικού και ο διακανονισµός των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί µέσω της 
ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού και όχι πλαίσια των συνήθων εµπορικών της 
δραστηριοτήτων.  
 

5. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας είναι στο λειτουργικό νόµισµα (ευρώ) και δεν 
υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος. 
Άλλοι κίνδυνοι από τις διακυµάνσεις των ισοτιµιών των νοµισµάτων δεν υφίστανται καθ’ όσον 
η Εταιρία δεν έχει εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 
 
3. Αλλαγή στη βάση κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2017 αξιολόγησε τον 
βαθµό κατά τον οποίο η Αρχή της Συνέχισης της δραστηριότητας (Going Concern) αποτελεί 
κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Για την αξιολόγηση αυτή 
λήφθηκαν υπόψη οι συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
Εταιρείας και της µητρικής της.  
Έτσι, προκειµένου να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων και µε στόχο να προσεγγίσει κατά το δυνατό την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που απαιτηθεί η άµεση ρευστοποίησή τους, κρίθηκε 
σκόπιµη η αλλαγή της βάσης παρουσίασης των Οικονοµικών καταστάσεων από την «Αρχή 
Συνέχισης της ∆ραστηριότητας» στην «Ρευστοποιήσιµη Αξία».  
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Σύµφωνα µε τη «Ρευστοποιήσιµη Αξία» η ανάκτηση των στοιχείων του ενεργητικού και ο 
διακανονισµός των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ρευστοποίησης των 
στοιχείων του ενεργητικού και όχι στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών της δραστηριοτήτων. 
Σηµειώνεται ότι η ∆ιοίκηση δεν έχει θέσει σε εφαρµογή ούτε έχει εγκρίνει κάποιο σχέδιο για 
την εθελοντική εκκαθάριση της Εταιρείας ούτε έχει περιέλθει στην αντίληψη της κάποια 
ενέργεια πιστωτών της, προκειµένου να τεθεί σε καθεστώς υποχρεωτικής εκκαθάρισης. 
 
4. Προβλεπόµενη πορεία 
 
Για την χρήση 2018 δεν αναµένεται σηµαντική διαφοροποίηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης 
της Εταιρίας. 

 
5. Συναλλαγές µεταξύ Συνδεδεµένων Μερών 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας προς και από συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως ακολούθως: 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 31/12/2017 31/12/2016 
   
Απαιτήσεις   

από την Μητρική Εταιρία 280.517,42 348.585,67 

από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη -- -- 

Σύνολο 280.517,42 348.585,67 

 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µέλη της διοίκησης 

 
10.800,00 

 
10.380,00 

 
6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 
 
Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν έχει συµβεί 
κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάσει την χρηµατοοικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας την 31.12.2017. 

 
7. Λοιπές πληροφορίες 
 
Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήµατα και δεν κατέχει ίδιες µετοχές την 31.12.2017. 
 
8. Μη Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση 
 
Η διαχείριση των θεµάτων που αφορούν την εταιρική υπευθυνότητα, τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά θέµατα και ο σχεδιασµός των σχετικών διαδικασιών πραγµατοποιείται 
κεντρικά από τον όµιλο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε για το σύνολο των 
θυγατρικών του. Λεπτοµερής αναφορά γίνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., οι οποίες είναι αναρτηµένες στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yalco.gr. 
 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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II. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- 
∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Γνώµη 
 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ROTA LOGISTICS 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 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 ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – 

ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 
 

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

έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 

των οικονοµικών καταστάσεων". Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια 

του διορισµού µας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου 

Κώδικα ∆εοντολογίας.  
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Έµφαση Θέµατος 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2.2 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται 

αναφορά στους παράγοντες που οδήγησαν τη διοίκηση στην αλλαγή της βάσης κατάρτισης 

των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων από την «Αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας» στην «Ρευστοποιήσιµη Αξία» µε ισχύ από την 31η ∆εκεµβρίου 2017. 

Περαιτέρω, στη σηµείωση 2.3 των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται ότι η 

χρησιµοποίηση διαφορετικής βάσης επιµέτρησης των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων κατά την κλειόµενη χρήση, έχει ως συνέπεια αυτά να µην είναι συγκρίσιµα µε 

τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016. Στη 

γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

 

Άλλο Θέµα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – 

ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. για τη προηγούµενη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2016 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς 

διαφοροποίηση µε έµφαση θέµατος επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης 

χρήσεως, µε ηµεροµηνία έκθεσης ελέγχου την 12η Ιουνίου 2017. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

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

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

και µε τις αναγκαίες προσαρµογές στην βάση επιµέτρησης των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων, δεδοµένου ότι δεν ισχύει η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας κατά 

την κατάρτιση των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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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 αν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της, ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.1 των οικονοµικών 

καταστάσεων, η χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας κρίθηκε από 

τη διοίκηση ως µη ενδεδειγµένη και για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιµη η αλλαγή της βάσης 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων σε ρευστοποιήσιµες αξίες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

 

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

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

σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη 

µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 

ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ' 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος 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. 
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• 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 ∆ιοίκηση. 

• 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. Σε περιπτώσεις όπου η χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας κριθεί ως µη ενδεδειγµένη, η διοίκηση δύναται να καταρτίσει οικονοµικές 

καταστάσεις σε εναλλακτική βάση (για παράδειγµα στη βάση ρευστοποίησης). Στην 

περίπτωση αυτή εκτελούµε τον έλεγχο αυτών των οικονοµικών καταστάσεων υπό την 

προϋπόθεση ότι η εναλλακτική βάση παρουσίασης είναι αποδεκτή υπό τις περιστάσεις. 

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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2017. 

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

LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν 

έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου. 

 

 

      
 
 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

∆ήµητρα Παγώνη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821 
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III. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ    31/12/2017  31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ.      

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  5   24.422,62  32.733,09 

Ασώµαταπάγια στοιχεία 6   0,22  0,22 

Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις    759,50        759,50 

Σύνολο παγίου ενεργητικού    25.182,34  33.492,81 

Απαιτήσεις από πελάτες 7   40.517,42  349.734,66 

Λοιπές απαιτήσεις    21.023,54  15.649,77 

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 8   487,17  1.229,84 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων    62.028,13  366.614,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    87.210,47  400.107,08 

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μετοχικό κεφάλαιο 14   1.091.500,00  1.091.500,00 

Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο    (1.187.152,78)  (906.361,48) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)    (95.652,78)  185.138,52 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσµα δάνεια 9   124.160,26  152.062,88 

Αναβαλλόµενοι φόροι 12   3.582,17  4.877,33 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10   11.972,88  15.804,19 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων    139.715,31  172.744,40 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  9   28.477,55  28.186,67 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές     14.341,89  13.675,89 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13   328,50 361,60 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων    43.147,94  42.224,16 

 
Σύνολο υποχρεώσεων (β)    182.863,25  214.968,56 

        

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(α+β)    87.210,47  400.107,08 

       

       

 
 
 
 
 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

   

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  

5
ο
 χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10 Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr                                  

12 

IV. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017) 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

      1.1.1.1.1.      

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜ.  Περίοδος  Περίοδος     

    1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016     

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) 
  --  --     

Κόστος πωλήσεων   --  --     

Μικτό κέρδος   --  --     

Άλλα έσοδα  15  3.831,31  4.231,30     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16  (43.431,71)  (35.915,90)     

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 16  (240.000,00)  --     

Λειτουργικά κέρδη   (279.600,40)  (31.684,60)     

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 17  (2.486,06)  (3.938,48)     

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων   (282.086,46)  (35.623,08)     

Φόροι εισοδήµατος 11  1.295,16  
 

1.022,51     

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από 
φόρους   (280.791,30)  (34.600,57)     

          

           

          

          

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017) 

 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 
    
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Περίοδος  Περίοδος 
   1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

      
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από 
φόρους  

 (280.791,30)  (34.600,57) 

Λοιπά έσοδα  --  -- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(280.791,30) 

  
(34.600,57) 

 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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V. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

   Μετοχικό   Αποτελέσµατα  Σύνολο 

   κεφάλαιο   εις νέον  Ιδίων κεφαλαίων 

         

Υπόλοιπο κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2017     1.091.500,00   (906.361,48)  185.138,52 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2017        

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από 
φόρους      (280.791,30)  (280.791,30) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα      (280.791,30)  (280.791,30) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2017    1.091.500,00   (1.187.152,78)  (95.652,78) 

         

         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 
2016    1.091.500,00   (871.760,91)  219.739,09 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2016        

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από 
φόρους      (34.600,57)  (34.600,57) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα      (34.600,57)  (34.600,57) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2016    1.091.500,00   (906.361,48)  185.138,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

   

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  

5
ο
 χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10 Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr                                  

14 

VI. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (282.086,46) (35.623,08) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:  

Αποσβέσεις  8.310,47 8.310,47 

Προβλέψεις  240.000,00 -- 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας  (3.831,31) (4.231,30) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2.486,06 3.938,48 

 (35.121,24) (27.605,43) 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  63.843,47 55.852,41 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  632,90 (1.957,02) 

Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  (2.486,06) (3.938,48) 

Καταβεβληµένοι φόροι  -- -- 

 61.990,31 49.956,91 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)  26.869,07 22.351,48 

 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άυλων παγίων  -- 400,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -- 400,00 

 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εξόφληση δανείων  (27.611,74) (22.255,73) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (27.611,74) (22.255,73) 

 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ)  (742,67) 495,75 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου  1.229,84 734,09 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου  487,17 1.229,84 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



 

   

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  

5
ο
 χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10 Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr                                  

15 

 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. έχει συσταθεί 
στην Ελλάδα το 1999 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως Ανώνυµη Εταιρία µε 
αριθµό µητρώου ΑΕ 42293/62/Β/99/0057 και αριθµό ΓΕ.ΜΗ: 58211404000. Έχει έδρα στον 
∆ήµο ∆έλτα, Καλοχώρι, του Νόµου Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5οχλµ εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.yalco.gr. 
 
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και 
διακίνησης-διανοµής εµπορευµάτων. 
 
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: 
 

∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος 
Αντωνία Λ.Λεκατσά Μέλος 
Θεόδωρος Μ. Φυτιλής Μέλος 
Γεώργιος Π. Παππάς Μέλος 

 
 
Η Εταιρία είναι θυγατρική της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε έδρα 
στην Ελλάδα, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µε ποσοστό 99,97%. 
 
Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό στο τέλος της κλειόµενης και της προηγούµενης 
χρήσης. 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική Εταιρία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2017 εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο την  04 Οκτωµβρίου 2018, τελούν υπό την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.yalco.gr. 

 

2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

2.1. Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2017 και καλύπτουν την 
περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2017. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 
όπως αυτά έχουν εκδοθεί  από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) καθώς 
και των ερµηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆.Π.Χ.Α. 
και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 31-12-2017. 
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Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση 
εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία. Οι 
σηµαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων, όπου κρίθηκε σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, σε 
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά 
να διαφέρουν από αυτές.    
 
Η ∆ιοίκηση µε βάση την αξιολόγηση των ειδικών περιστάσεων που περιγράφονται στη σηµ. 
2.2 κατωτέρω, προέβη στην αλλαγή της βάσης κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Έτσι οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται µε βάση την «Ρευστοποιήσιµη 
Αξία» µε ισχύ από 31/12/2017, σύµφωνα µε την οποία η ανάκτηση των στοιχείων του 
ενεργητικού και ο διακανονισµός των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από 
ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού στο σύντοµο µέλλον και όχι στα πλαίσια των 
συνήθων εµπορικών δραστηριοτήτων. 
 

2.2. Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
 

H Εταιρεία έχει αναστείλει την παραγωγική της λειτουργία χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί 
η λύση και εκκαθάρισή της. Ως αποτέλεσµα τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για τη 
χρήση 2017 είναι ζηµιογόνα. 
 
Επιπλέον, λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 
όπως εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 είναι 
κατώτερο του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής 
του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920.  
 
Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται την 31/12/2017 σε ποσό 
Ευρώ 62.028,13 και υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 
43.147,94 κατά ποσό Ευρώ 18.889,19.  
 
Η συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας εξαρτάται από την δυνατότητα της µητρικής 
εταιρείας να καλύψει τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 
 
Με δεδοµένο ότι η µητρική εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή της βάσης παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρεία άλλαξε την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
από την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας στην ρευστοποιήσιµη αξία όπως και η 
µητρική. 
 
Σύµφωνα µε την  ρευστοποιήσιµη αξία η ανάκτηση των στοιχείων ενεργητικού και ο 
διακανονισµός των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ρευστοποίησης των 
στοιχείων του ενεργητικού και όχι στα πλαίσια των συνήθων εµπορικών δραστηριοτήτων. 
 

2.3. Βάση επιµέτρησης και συγκρισιµότητα 

Εξαιτίας της αλλαγής στη βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων τα στοιχεία του 
ενεργητικού απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της ρευστοποιήσιµης αξίας και της 
λογιστικής αξίας. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος εκτός των δανείων 
που έχουν αποτιµηθεί στην ονοµαστική τους αξία. 
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Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρούνται σε εύλογες 
αξίες µέσω των αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων). 
Η αλλαγή στη βάση επιµέτρησης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά 
τη χρήση 2017, έχει ως συνέπεια αυτά να µην είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
 

3. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων 
έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2017. Στην παράγραφο (α) 
παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 καθώς και  τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 
(β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα 
πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 
 (α) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή 
µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως: 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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 έχουν 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – 
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα 
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση η 
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οποία περιλαµβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ∆ΠΧΑ 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. 
 
 (β) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες 
για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε 
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  
 
• ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν 
λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση 
των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν 
λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο 
αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ 
κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον 
λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει 
το ∆ΛΠ 18  «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες 
∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 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. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 



 

   

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  

5
ο
 χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10 Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr                                  

19 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών 
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι 
τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές 
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους 
εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα 
κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του 
∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση 
επικάλυψης»). 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. 
 
• ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – 
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα 
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των 
βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: 
Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. 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. 
 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 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 
∆ΠΧΑ 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 
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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 ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε 
άλλες κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2018) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 
στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές 
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε 
επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη 
χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου 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 δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 
22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 
που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. 
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Η 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 ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική οντότητα θα 
επιµετρούσε ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» 
θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές οι οποίες δεν 
αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι 
οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να επιµετρούν συγκεκριµένα προπληρωτέα 
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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 δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 
Τον ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – 
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα 
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά 
δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: 
Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήµατος από πληρωµές για χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα 
ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23: Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 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 ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. 
Το ∆ΛΠ 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 Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει τις 
επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 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. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός 
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 ∆ΛΠ 19, βάσει των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να χρησιµοποιεί 
επικαιροποιηµένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας 
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά την τροποποίηση, την 
περικοπή ή τον διακανονισµό ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών. 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, 
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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 εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01/01/2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής 
του. Ορισµένα Πρότυπα περιλαµβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη 
µετάβαση στο αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Η 
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
• ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 17, το 
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η 
ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισµένου στις αρχές (principle-basedstandard) 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 ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις 
απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση που σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις 
αντασφάλισης που κατέχει 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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4. Βασικές λογιστικές αρχές 

4.1. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση 
των αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο 
αρχικό κόστος κτήσης µειωµένα µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και 
τις µετέπειτα ζηµίες από αποµείωση της αξίας τους. 
Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, λοιπός εξοπλισµός) 
απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, µείον τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και την αναγνωρισµένη ζηµία από αποµείωση της αξίας τους. 
Οι αποσβέσεις λογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων (εκτός από 
τα γήπεδα και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται) χρησιµοποιώντας 
την σταθερή µέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν µέσω αποτελεσµάτων, το κόστος ή η αξία 
αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην περίοδο της ωφέλιµης ζωής τους. 
Εξαιρούνται βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται στο µικρότερο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας µίσθωσης του 
µισθωµένου ακινήτου. 
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των κυριότερων κατηγοριών παγίων που 
χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες: 
 

Κτίρια  έως 60 έτη 
Μηχανήµατα από 7 έως 20 έτη 
Μεταφορικά µέσα από 5 έως 12 έτη 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές από 3 έως 10 έτη 
Λοιπός εξοπλισµός από 5 έως 20 έτη 

 
Η ωφέλιµη ζωή των παγίων αναθεωρείται και αναπροσαρµόζεται εφ’ όσον κριθεί σκόπιµο 
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού 
στοιχείου, καθορίζεται ως διαφορά µεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης 
αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

4.2. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 
της περιόδου, οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος κτήσης, 
εφόσον αυτές επιµηκύνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα 
ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους. 

 
Με εξαίρεση της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια 
ζωής, τα οποία ελέγχονται, για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες 
των λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν τα 
γεγονότα και οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι πλέον 
ανακτήσιµη. 
Εξ αίτιας της αλλαγής στη βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων µε ισχύ από 
31/12/2017 τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας απεικονίζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της 
εκτιµώµενης τιµής πώλησης (αξία άµεσης διάθεσης / forced sale) και της λογιστικής τους 
αξίας. 
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4.3. Ασώµατα πάγια στοιχεία 

 
Τα ασώµατα πάγια στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, 
ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω εξαγοράς επιχειρήσεων, 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 
Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, 
αποσβένονται στην περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, µε σταθερή µέθοδο 
απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν 
αποσβένεται. 
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των άυλων στοιχείων είναι: 
Λογισµικά από 3 έως 10 έτη 

 

4.4. Εµπορικές Απαιτήσεις 

 
Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην 
αγοραία τιµολογιακή αξία. Οι αρχικά καταχωρούµενες απαιτήσεις µειώνονται λόγω 
επισφαλειών µε σχηµατισµό της απαιτούµενης πρόβλεψης η οποία πρόβλεψη βαρύνει τα 
αποτελέσµατα χρήσης.  
Εξαιτίας της αλλαγής στη βάση κατάρτισης των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε ισχύ από 31/12/2017, το καθαρό ποσό των απαιτήσεων αντανακλά τις 
εκτιµήσεις της διοίκησης για το ποσό που αναµένεται να ανακτηθεί σε συνθήκες 
ρευστοποίησης των απαιτήσεων εντός διαστήµατος 12 µηνών. 
 

4.5. ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 
χαµηλού ρίσκου. 

 

4.6. Προβλέψεις 

 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους 
µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να 
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε 
ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 

4.7. Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και αναβαλλόµενος) 

 
Το έξοδο του φόρου εισοδήµατος αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου 
φόρου, του οποιοδήποτε πληρωτέου φόρου για τα προηγούµενα χρόνια, και των 
αναβαλλόµενων φόρων. 
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Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των 
εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και βάσει της 
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας στην χώρα λειτουργίας των εταιρειών.  
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που 
προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε Εταιρίας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές 
δηλώσεις εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναµορφώσεις στις 
φορολογικές δηλώσεις γίνονται για να προσαρµοσθούν τα λογιστικά αποτελέσµατα µε τα 
φορολογικά διότι η φορολογική νοµοθεσία απαλλάσσει ή εξαιρεί έσοδα, έξοδα από την 
φορολογία ή τα φορολογεί σε επόµενες χρήσεις. 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε χρήση της µεθόδου υπολογισµού µε 
βάση τον ισολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και των 
αντίστοιχων ποσών που εµφανίζονται στις λογιστικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές. Για τις µόνιµες φορολογητέες διαφορές δεν υπολογίζεται 
αναβαλλόµενος φόρος. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που τα µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών 
διαφορών.  
Οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα 
τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς νόµους που 
είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν έχει 
σχέση µε συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας την καθαρή θέση, οπότε ο αναβαλλόµενος 
φόρος καταχωρείται επίσης στην καθαρή θέση. 

 

4.8. Υποχρεώσεις 

 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες εµφανίζονται στην 
τιµολογιακή αξία. 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

4.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κάλυψη δαπάνης αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν 
εισπραχθούν και παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα χρήσης στα άλλα έσοδα. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενο 
έσοδο, εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων. 

 

4.10. Κόστος δανεισµού 

 
Το κόστος δανεισµού το άµεσα αποδιδόµενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 
περιουσιακών στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να είναι 
έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση ή πώληση τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών 
των περιουσιακών στοιχείων µέχρι την χρονική στιγµή που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιµα 
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για την προτιθέµενη χρήση ή πώλησή τους. Το κόστος δανεισµού στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 
 

4.11. Μισθώσεις 

 
Οι εκµισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του µισθωµένου 
στοιχείου παραµένουν στον εκµισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά 
που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω µισθώσεων καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σύµφωνα µε ένα σταθερό ρυθµό καθόλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 
 
Οι εκµισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες Η Εταιρία έχει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των µισθωµένων παγίων χαρακτηρίζονται 
ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την 
έναρξη της εκµίσθωσης στη χαµηλότερη αξία που προκύπτει µεταξύ της εύλογης αξίας του 
παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε καταβολή 
µισθώµατος αναλύεται στο τµήµα εκείνο που µειώνει την υποχρέωση και στο τµήµα που 
αφορά την χρηµατοοικονοµική δαπάνη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 
καθόλη την διάρκεια της υπολειπόµενης χρηµατοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στις υποχρεώσεις χωρίς να περιλαµβάνουν 
χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Το µέρος της χρηµατοοικονοµικής δαπάνης που αναφέρεται 
στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσµατα χρήσης καθόλη τη διάρκεια εκµίσθωσης έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της 
υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε σύναψη 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκειας ζωής των 
παγίων. 

 

4.12. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
Οι πιστώσεις προς τους πελάτες καθορίζονται ανάλογα µε την φερεγγυότητα τους, ώστε να 
περιορίζεται ο βαθµός επισφαλειών από µη είσπραξη απαιτήσεων. 
Σε περιπτώσεις που κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων διαπιστώνονται επισφάλειες η 
Εταιρία σχηµατίζει πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Το 100% των απαιτήσεων από πελάτες προέρχονται από την µητρική Εταιρία και όποτε κριθεί 
αναγκαίο γίνεται χρήση αυτής προκειµένου η εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία 
της. 
Συνεπεία των σηµαντικών θεµάτων ρευστότητας της µητρικής και προκειµένου να παρασχεθεί 
η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, µε στόχο να 
προσεγγίσει κατά το δυνατό την αξία των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που η 
Εταιρεία παύσει τη λειτουργία της, κρίθηκε σκόπιµη η αλλαγή της βάσης κατάρτισης των 
Οικονοµικών Καταστάσεων από την «Αρχή Συνέχισης της ∆ραστηριότητας» στην 
«Ρευστοποιήσιµη Αξία». Σύµφωνα µε τη «Ρευστοποιήσιµη Αξία» η ανάκτηση των στοιχείων 
του ενεργητικού και ο διακανονισµός των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί µέσω της 
ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού και όχι πλαίσια των συνήθων εµπορικών της 
δραστηριοτήτων.  
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Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 
Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο από τις µεταβολές στις ισοτιµίες των ξένων νοµισµάτων 
καθόσον όλες οι συναλλαγές της Εταιρίας, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της είναι στο 
λειτουργικό νόµισµα: το ευρώ. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης 

µέσω τραπεζικού δανεισµού κυρίως µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις διακυµάνσεις και τις τάσεις των επιτοκίων και όποτε κρίνει 

απαραίτητο προβαίνει σε αντιστάθµιση του κινδύνου από τις µεταβολές στα επιτόκια. 

 

5. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

Η Εταιρία 31-12-2017 

Ενσώµατα πάγια 
Μηχανήµατα-Τεχν. 
Εγκ/σεις-Λοιπ. µηχ. 
εξ/σµός 

Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2016 180.350,06 329.062,17 509.412,23 

Αξίες την 31/12/2017 180.350,06 329.062,17 509.412,23 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2016 180.349,71 296.329,43 476.679,14 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 
31/12/2017 -- 8.310,47 8.310,47 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2017 180.349,71 304.639,90 484.989,61 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 0,35 24.422,27 24.422,62 

 

Η Εταιρία 31-12-2016 

Ενσώµατα πάγια 

Μηχανήµατα-
Τεχν. 
Εγκ/σεις-
Λοιπ. µηχ. 
εξ/σµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2015 180.350,06 20.983,98 329.062,17 530.396,21 

Μειώσεις  περιόδου 1/1 έως 
31/12/2016 -- (20.983,98) -- (20.983,98) 

Αξίες την 31/12/2016 180.350,06 -- 329.062,17 509.412,23 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2015 180.349,71 20.983,97 288.018,96 489.352,64 

Ακυρωθείσες αποσβέσεις -- (20.983,97) -- (20.983,97) 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 
31/12/2016 -- -- 8.310,47 8.310,47 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2016 180.349,71 -- 296.329,43 476.679,14 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 0,35 -- 32.732,74 32.733,09 
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6. Ασώµατα πάγια στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από λογισµικά προγράµµατα και αναλύονται ως 
εξής:  

 

Η Εταιρία 31-12-2017 

Ασώµατα πάγια στοιχεία Λογισµικά 

Αξίες την 31/12/2016 107.978,43 

Αξίες την 31/12/2017 107.978,43 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2016 107.978,21 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2017 107.978,21 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 0,22 

 

Η Εταιρία 31-12-2016 

Ασώµατα πάγια στοιχεία Λογισµικά 

Αξίες την 31/12/2015 107.978,43 

Αξίες την 31/12/2016 107.978,43 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2015 107.978,21 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2016 107.978,21 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 0,22 

 

7. Απαιτήσεις από πελάτες 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από την µητρική Εταιρίακαι αναλύονται ως εξής: 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

Η Εταιρία 31-12-2017 31-12-2016 

Πελάτες  280.517,42 349.734,66 

Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες 240.000,00 -- 

Υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες 40.517,42 349.734,66 

 
Το σύνολο των απαιτήσεων είναι ληξιπρόθεσµες (άνω των 120 ηµερών) αλλά µη 
αποµειώµενες. 
 
 



 

   

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  

5
ο
 χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10 Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr                                  

29 

8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 Η Εταιρία 

31-12-2017 31-12-2016 

   

Ταµείο (σε µετρητά) 15,63 96,64 

Καταθέσεις σε τράπεζες 471,54 1.133,20 

Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών 
ισοδύναµων 487,17 1.229,84 

 

9. ∆άνεια τραπεζών 

 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

      Η Εταιρία 

31-12-2017 31-12-2016 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων 
δανείων 

28.477,55 28.186,67 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού 28.477,55 28.186,67 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 124.160,26 152.062,88 

Σύνολο δανεισµού  152.637,81 180.249,55 

 

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ανέρχεται σε 
ποσοστό 1,37%(2016: 1,37 %). 

Το µακροπρόθεσµο δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας το οποίο θα αποπληρωθεί σε 20 
τριµηνιαίες δόσεις µε την τελευταία δόση πληρωτέα την 11 Ιανουαρίου 2021. Το επιτόκιο θα 
καθορίζεται από ένα κυµαινόµενο µέρος βάσει Euribor 360 ηµερών και ένα σταθερό µέρος 
(περιθώριο) ποσοστό 0,70% πλέον εισφοράς Ν. 128/1975 0,60%. Το δάνειο µε υπόλοιπο 
152.193,03 ευρώ πλέον των τόκων που έχουν λογιστεί ποσού 444,78 ευρώ αποπληρώνονται 
ως εξής: 

 

Εντός του επόµενου έτους (2018) 28.477,55 

Από το δεύτερο έως το πέµπτο έτος 124.160,26 

Πέραν των πέντε ετών - 

Σύνολο 152.637,81 
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10. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων. Έχουν 
εισπραχθεί επιχορηγήσεις που αφορούν τον εξοπλισµό της Εταιρίας.  
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Η Εταιρία 

Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων έως 31-12-2015 19.635,50 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1-1 έως 31-12-2016 3.831,31 

Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31-12-2016 15.804,19 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου1-1 έως 31-12-2017 3.831,31   

Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31-12-2017 11.972,88 

 
 

11. Φόρος Εισοδήµατος 

 

Σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διατάξεις για την χρήση 2017 και ο συντελεστής είναι 29%. 

Οι φορολογικές ζηµιές, στον βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που 

ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, η εταιρεία έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, 

σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του 

Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 

1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο, δεν 

εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 

Για τις χρήσεις 2016 και 2017, η ∆ιοίκηση αποφάσισε να µην λάβει Έκθεση Φορολογικής 

Συµµόρφωσης από τους νόµιµους ελεγκτές. Η ∆ιοίκηση δεν έχει προβεί σε εκτίµηση 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε ενδεχόµενο 

µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, διότι εκτιµά ότι αν προκύψουν δεν θα είναι 

σηµαντικές και επιπλέον υφίστανται σηµαντικές µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες, επαρκής 

να καλύψουν τέτοιες ενδεχόµενες προσαυξήσεις και φόρους. 
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Ο φόρος εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται ως ακολούθως: 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

      Η Εταιρία 

31-12-2017 31-12-2016 

Αναβαλλόµενη φορολογία 1.295,16 1.022,51 

Συνολικό (έξοδο)/έσοδο φόρου 1.295,16 1.022,51 

 

Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και 
των ποσών που προκύπτουν από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας επί 
των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως: 

 

Η Εταιρία 31-12-2017 31-12-2016 

 

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, ως κατάσταση  
αποτελεσµάτων (282.086,46) (35.623,08) 

 

Συντελεστής φορολογίας 29% 29% 

Φόρος εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου  

φορολογικού συντελεστή (81.805,07) (10.330,69) 

Φόρος που αναλογεί στις διαφορές ∆.Π.Χ.Α. µε 
φορολογία εισοδήµατος 1.295,16 1.022,51 

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά 232,00 232,00 

   

Λοιποί φόροι -- -- 

Ζηµίες περιόδου & ζηµίες προηγούµενων χρήσεων 80.277,91 9.076,18 

(Έξοδο) / έσοδο φόρου σε κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης 

1.295,15 1.022,51 
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12. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής: 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία της Εταιρίας (Υποχρέωση) 

 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεις 
παγίων 

επενδύσεων 

Σύνολο 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2016 

11.594,14 (5.694,30) 5.889,84      

Επιβάρυνση/ (όφελος) στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως 

 

(2.133,59) 

 

1.111,08 

 

(1.022,51) 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2017 

9.460,55 (4.583,22) 4.877,33 

Επιβάρυνση/ (όφελος) στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως  

(2.406,24) 1.111,08 (1.295,16) 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2017 

7.054,31 (3.472,14) 3.582,17 

 
 

13. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
Η Εταιρία 31-12-2017 31-12-2016 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 306,90 -- 

Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη (πλην του 
φόρου εισοδήµατος) 21,60     361,60 

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 328,50 361,60 

 
 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 1.091.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 370.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε µετοχή. Όλες οι µετοχές που 
έχουν εκδοθεί έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως 
εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 είναι κατώτερο 
του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 
47 του Ν. 2190/1920.  
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Οι εκδοθείσες µετοχές της RΟΤΑ Logistics A.E. χορηγήθηκαν από τους κατόχους τους ως 
ενέχυρο για εγγύηση δανείων της µητρικής Εταιρίας ΣΩΚΡΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ & ΥΙΟΣ 
Α.Ε.  ‘’YALCO’’, καθώς το 99,97% του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον Εκδότη και το 0,03% 
στον Εγγυητή των δανειακών συµβάσεων. 
 

15. Άλλα έσοδα 

Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 
 Η Εταιρία 

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

   

Αναλογούσες στην χρήση 
επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 3.831,31 3.831,31 

Κέρδη από πώληση παγίων 
-- 399,99 

Σύνολο άλλων εσόδων 3.831,31 4.231,30 

 

16. Λειτουργικά έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

Της Εταιρίας 1/1-31/12/2017 

 Έξοδα  
∆ιοίκησης 

Άλλα 
Έξοδα 
Εκµετάλλευσης 

    
Σύνολο 

 

Αµοιβές και έξοδα 
τρίτων 

18.536,64     --    18.536,64 
 

Παροχές τρίτων 15.315,00 --    15.315,00  

∆ιάφορα έξοδα 1.269,60 --     1.269,60  

Αποσβέσεις 8.310,47 -- 1.269,60  

Προβλέψεις για 
επισφαλείς πελάτες -- 240.000,00   240.00,00 

 

Σύνολο 
λειτουργικών 
εξόδων 43.431,71 240.000,00 283.431,71 
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Της Εταιρίας 1/1-31/12/2016 

 Έξοδα  
διοίκησης 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 25.880,00 

Παροχές τρίτων 1.283,31 

∆ιάφορα έξοδα 442,12 

Αποσβέσεις 8.310,47 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 35.915,90 

 

Η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό στην τρέχουσα χρήση, ούτε και στην προηγούµενη 
χρήση.  

 

17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
Η Εταιρία 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 
Τόκοι δανείων 2.194,01 2.755,33 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 292,05 1.183,15 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων 

2.486,06 3.938,48 

 
 

18. Συναλλαγές µεταξύ Συνδεδεµένων Μερών 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας προς και από συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως ακολούθως: 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

 31/12/2017 31/12/2016 
   
Απαιτήσεις   

από την Μητρική Εταιρία 280.517,42 348.585,67 

από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη -- -- 

Σύνολο 280.517,42 348.585,67 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µέλη της διοίκησης 
 

 
10.800,00 

 
10.380,00 
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19. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

 
α)  ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να 
είναι βιώσιµη. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας αποτελείται από ίδια κεφάλαια, από 
δανεισµό, από χρηµατικά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. 
Τα ίδια κεφάλαια περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τα διάφορα αποθεµατικά και τα 
υπόλοιπο εις νέον. 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας σε συνεχή 
βάση. 
Πρόθεση της Εταιρίας είναι να διατηρεί την κεφαλαιακή δοµή σε αποδεκτή σχέση καθαρού 
χρέους προς ίδια κεφάλαια, µέσω της µερισµατικής πολιτικής, της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου και του τραπεζικού δανεισµού 

 
 
Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια 
 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

Η Εταιρία 31/12/2017 31/12/2016 

   

∆άνεια τραπεζών  152.637,81 180.249,55 

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα & ταµιακά 
ισοδύναµα 

(487,17) (1.229,84) 

Καθαρό χρέος 152.150,64 179.019,71 

   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (95652,78) 185.138,52 

   

Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια 
κεφάλαια  

(1,59) 0,97 

   

 
β) Κίνδυνος επιτοκίων 
Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύµανση επιτοκίων επί των δανειακών 
υποχρεώσεων περιορίζεται ως κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές στα κυµαινόµενα 
επιτόκια. 
Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας 
σταθερές τις υπόλοιπες µεταβλητές, για την χρήση που έληξε την 31/12/2017, το κέρδος θα 
µειώνονταν ή θα αυξάνονταν αντίστοιχα κατά περίπτωση περίπου 800,27 ευρώ. 
 
γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρίας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες γιατί τα 
διαθέσιµα της Εταιρίας είναι κατατεθειµένα σε γνωστές και φερέγγυες τράπεζες. 
Οι απαιτήσεις της εταιρίας προέρχονται από τη Μητρική Εταιρία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO». 
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δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται την 31/12/2017 σε 
ποσό Ευρώ 62.028,13 και υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ποσού 
Ευρώ 43.147,94 κατά ποσό Ευρώ 18.880,19 
Ανάλυση ενηλικίωσης υποχρεώσεων: 
 
31.12.2017 Ληξιπρόθεσ

µη οφειλή 
Μικρότερο 
των 3 µηνών 

3 έως 12 
µήνες 

1 έως 5 έτη Μεγαλύτερο 
των 5 ετών 

Σύνολο 

Εµπορικές 
υποχρεώσεις 

0,00 1.550,60 0,00 12.791,89 0,00 14.341,89 

Λοιπές 
υποχρεώσεις 

0,00 328,50 0,00 0,00 0,00 328,50 

∆άνεια τραπεζών 0,00 7.514,01 20.963,54 124.160,26 0,00 124.160,26 

 
 

 

31.12.2016 Ληξιπρόθεσ
µη οφειλή 

Μικρότερο 
των 3 µηνών 

3 έως 12 
µήνες 

1 έως 5 έτη Μεγαλύτερο 
των 5 ετών 

Σύνολο 

Εµπορικές 
υποχρεώσεις 

0,00 0,00 13.675,89 0,00 0,00 13.675,89 

Λοιπές 
υποχρεώσεις 

0,00 0,00 361,60 0,00 0,00 361,60 

∆άνεια τραπεζών 0,00 6.845,11 21.341,56 152.062,88 0,00 180.249,55 

 
ε) Κίνδυνος συναλλάγµατος 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας είναι στο λειτουργικό νόµισµα (ευρώ) και δεν 
υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος. 
Άλλοι κίνδυνοι από τις διακυµάνσεις των ισοτιµιών των νοµισµάτων δεν υφίστανται καθόσον η 
Εταιρία δεν έχει εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 
 
 

20. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή 
διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση η 
λειτουργία της Εταιρίας. 

Η Εταιρία έχει εγγυηθεί για τα δάνεια της µητρικής Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και ΥΙΟΣ Α.Ε. 
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21. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού 

 
Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν έχει συµβεί 
κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάσει την χρηµατοοικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας την 31-12-2017. 
 

 

Θεσσαλονίκη 04/10/2018 

 

   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   
   
   

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ 

ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. ΑΚ 031283 ΑΤ. ΑΑ 262854  -Αρ. Αδείας 
15514 Α΄Τάξης 

 


