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I ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/18 – 31/12/18 

 
  Κύριοι   

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3190/55 και τις αναφορές στο άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/20 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

 

  α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς  

 

 Το 2017 αποτέλεσε ένα ακόμα έτος παράτασης της εγχώριας οικονομικής στασιμότητας και ύφεσης. Το 

επενδυτικό κλίμα παρέμεινε υποτονικό λόγω μη άρσης των τοπικών αβεβαιοτήτων, με αποτέλεσμα κλάδοι 

της οικονομίας που συνδέονται άμεσα με τις επενδύσεις (μικρής ή μεγάλης κλίμακας) να δεχθούν 

περαιτέρω πίεση. Η ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ, έχει μία εμπορική 

δραστηριότητα εξαρτώμενη από επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα (κυρίως 

κατοικίες και ξενοδοχεία). 

 

 Για τη χρήση  2018 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 1.985.873,63 έναντι 2.488.895,23 ευρώ 

για τη χρήση  2017. Τα κέρδη  διαμορφώθηκαν σε 42.793,73 το 2018,   έναντι κερδών  29.694,43 ευρώ  

το 2017,  αυξημένα κατά 60,30% ,  σε σχέση με το 2017.  

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του κλάδου 

διαμορφώθηκαν σε κέρδη 88.749,23 ευρώ έναντι κερδών 84.604,59 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 70.375,53 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 

405.1974,18 ευρώ. 

 

β. Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2018 

  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2018 που να επηρεάζουν την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρίας.  

 

γ. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2018  

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2018 που να επηρεάζουν την οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 

δ . Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες   

Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ αξιολογεί συνεχώς τους κινδύνους και 

τις αβεβαιότητες του περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Οι παράγοντες που επιδρούν 

έχουν να κάνουν με : 

 

- ιδιαίτερες συνθήκες του κλάδου της εξοικονόμησης ενέργειας 

- τεχνολογικοί κίνδυνοι 
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- γενική οικονομική κατάσταση 

- χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (αγοράς, πιστωτικοί, ρευστότητας) 

- νέα φορολογικά μέτρα 

 

- Ιδιαιτερότητες κλάδου εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Επειδή οι επενδύσεις στον κλάδο της εξοικονόμησης ενέργειας ανήκουν στην κατηγορία εντάσεως 

κεφαλαίου και μάλιστα με μακροχρόνια απόδοση, υπάρχει εντονότερη από το σύνηθες εξάρτηση της 

υλοποίησης έργων με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κυρίως από την εγχώρια τραπεζική αγορά. Επίσης, 

σημαντική εξάρτηση υπάρχει από τις σχετικές τιμές των διαφόρων πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα). 

 

- Τεχνολογικοί κίνδυνοι 

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ούτε βασίζεται στην παρούσα φάση σε μη επιβεβαιωμένα τεχνολογικά 

αντικείμενα. Επίσης, δεν αναπτύσσει, ούτε αξιοποιεί εμπορικά νέα τεχνολογία η οποία είναι πιθανόν να 

απαξιωθεί ταχέως πριν την απόσβεση των σχετικών με αυτή επενδύσεων. 

 

- Γενικό οικονομικό περιβάλλον 

Οι παρατεινόμενη σμίκρυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα όπως αποτυπώνεται από την 

εξέλιξη του ΑΕΠ και η εδραίωση αβεβαιότητας ως προς τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές εξελίξεις 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα  κινδύνου, καθώς οι μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας σε 

μεγάλο ποσοστό τους αφορούν επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Επίσης, η δραστηριότητα 

της Εταιρίας σχετίζεται με την οικοδομική δραστηριότητα και με τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης / ανακαίνιση ακινήτων, τομείς οι οποίοι επίσης επηρεάζονται ισχυρά από το γενικότερο 

οικονομικό περιβάλλον συρρικνούμενης ρευστότητας. Σημαντικότερος παράγοντας επηρεασμού είναι 

όπως αναφέρθηκε ήδη η διαθεσιμότητα τραπεζικών κεφαλαίων, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γενικό οικονομικό περιβάλλον. 

 

-Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

 

Συναλλαγματικές διακυμάνσεις : Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε ξένες αγορές (εκτός ζώνης Ευρώ) 

ούτε διατηρεί στοιχεία του ισολογισμού του σε άλλα νομίσματα, κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένος 

σε τέτοιου είδους κινδύνους. 

 

- Μεταβολές επιτοκίων  

 

Οι μεσο-βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας συναρτώνται από κυμαινόμενα επιτόκια 

βάσης ή περιθωρίου στο σύνολο τους. Κατά συνέπεια η μεταβολή των επιτοκίων αυτών που μπορεί να 

οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα αποτελεί ένα κίνδυνο για την Εταιρία. Όσο αφορά καταθέσεις, η 

εταιρεία δεν διατηρεί σημαντικά ποσά πέραν των απαιτούμενων για την εξασφάλιση της 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας του και άρα δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις των επιτοκίων 

καταθέσεων. 
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- Πιστωτικές αβεβαιότητες  

 

Λόγω της δραστηριοποίησης της εταιρίας αποκλειστικά σε επίπεδο χονδρικής (Β2Β), το πελατολόγιο 

διατηρείται υπό στενό έλεγχο / αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Πάντοτε όμως συντρέχει ο 

κίνδυνος αθέτησης πληρωμών από κάποιο πελάτη της Εταιρίας, Φιλοσοφία της εταιρίας αποτελεί ο 

περιορισμός της δραστηριότητας  της σε όσο το δυνατό πιο φερέγγυους πελάτες και σε εμπλοκή της 

μόνο με έργα εξασφαλισμένης χρηματοδότησης (Τράπεζα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Επίσης, η 

εταιρία έχει μεταβάλει ραγδαία την πιστωτική πολιτική της απέναντι στους πελάτες, προκειμένου να 

διασφαλίσει κατά το δυνατό τη θέση της. 

 

- Ρευστότητα  

 

Τακτική του εταιρίας αποτελεί η διατήρηση βραχυπρόθεσμης ρευστότητας προερχόμενης από τις 

δραστηριότητες του και η διατήρηση ανοικτών πιστωτικών γραμμών από τραπεζικά ιδρύματα για την 

εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών του. 

 

- Φορολογικές επιβαρύνσεις 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο ιστορικό, κυρίως της τελευταίας 5ετίας, κατά τη διάρκεια της οποίας 

το Ελληνικό Κράτος αύξησε κατακόρυφα τις φορολογικές του απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις, 

εφαρμόζοντας έκτακτες ή/και αναδρομικές επιβαρύνσεις, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος περαιτέρω 

επιβάρυνσης του Ομίλου από περαιτέρω τέτοιες πρακτικές. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι 

μεσοπρόθεσμα, η Εταιρία θα αρχίσει να παρουσιάζει αυξανόμενα θετικά αποτελέσματα, ο κίνδυνος 

αυτός λαμβάνει σημαντικότερη διάσταση. 

 

- Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

 

Δεν εντοπίζεται κάποιος άλλος ειδικότερος κίνδυνος. 

 

ε. Προβλεπόμενη πορεία και Εξέλιξη  

 

Οι προοπτικές του της εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ» για το 2019 

κρίνονται θετικές, Είναι επίσης πιθανές σημαντικές πωλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

 

στ. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

  

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η 

μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της μητρικής εταιρείας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η  εταιρεία συναλλάσεται με την μητρική εταιρεία ΔΕΛΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ καθώς και με τις λοιπές εταιρείες του ομίλου κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα για την χρήση 2018 είναι οι εξής:  
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Επωνυμία Εταιρίας Χρήση που λήγει Πωλήσεις προς 

Συνδεδεμένα Μέρη 

Αγορές από 

Συνδεδεμένα Μέρη 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 31.12.2017 606,00 170.878,59 
 31.12.2018 88.100,75 98.580,32 

ΔΕΛΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΕ 31.12.2017 9.130,00 24,00- 

 31.12.2018 - - 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 

31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

IRIDON ENERGY 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 
31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

Κ/Ξ ΒΙΕΝΤΕΡ -IRIDON  31.12.2017 269.154,92 - 

 31.12.2018 - - 

ATREAS ENERGY EΠΕ 31.12.2017 250,00 - 

 31.12.2018 - - 

    

Επωνυμία Εταιρίας Χρήση που λήγει Ποσά που οφείλουν 

τα Συνδεδεμένα 

Μέρη 

Ποσά που οφείλονται 

στα Συνδεδεμένα 

Μέρη 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 31.12.2017 192.749,73 - 
 31.12.2018 195.887,72 - 

ΔΕΛΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΕ 31.12.2017 69.195,37 ‐ 

 31.12.2018 , ‐ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 

31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

IRIDON ENERGY 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 
31.12.2017 25.886,30 ‐ 

 31.12.2018 , ‐ 

ATREAS ENERGY EΠΕ 31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

ΔΙΠΟΛΙΣ ΑΠΕ ΕΕ 31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

 

ζ. Εργασιακά θέματα 

 

Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση 

ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές 

απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις 

του.  

Προς τούτο γίνεται επιλογή έμπειρου ικανού, εχέμυθου και κατάλληλου προσωπικού για τις αντίστοιχες 

θέσεις των τμημάτων της εταιρίας.  
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η. Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Η εταιρεία αποτελεί μια σύγχρονη επιχείρηση συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά . 

Γενικότερα η εταιρεία στοχεύει στην 

• Χρήση ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών τόσο στην παραλαβή των 

προϊόντων, όσο και σε αυτά που παρέχει στους πελάτες. 

• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στο 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Παρακαλούμε  να  εγκρίνετε  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της χρήσης  01/01/18 – 31/12/18  ως  
έχουν και να απαλλάξετε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της διαχείρισης της 
χρήσης 01/01/18 – 31/12/18  και να ορίσετε τους ελεγκτές της χρήσεως 2019. 
 

 

Με  τιμή   

Μοσχάτο,  31 Μαρτίου 2019 

Ο  Διαχειριστής 

 

 

Δεληγιώργης  Αναστάσιος 
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ΙΙ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους  Εταίρους της Εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ‐ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές 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 εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ‐ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.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 και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. 

Ν. 4541/2018. 

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 τη διάρκεια του διορισμού μας, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 

θέμα ότι στις 31 εκεµβρίου 2018 τα Ιδία Κεφαλαία της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και κατά 

συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, 
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περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από 

το άρθρο 119 παρ.4 του Ν.4548/2018.  

Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων, η ιοίκηση της εταιρείας έχει 

δεσμευθεί για την άμεση λήψη κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής της θέσης 

και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 

σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της 

συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται 

επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 

ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε 

την 26/04/2018 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

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

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

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

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει 

την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 

το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών 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 
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ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

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

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

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

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

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

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 

να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν 

αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 

μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής δεν 

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 ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή της 

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ ΜΟΥΔΙΟΣ 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 41391 

BAKER TILLY Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Ζαλοκώστα  42, 

15233 Χαλάνδρι 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 176 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2018 
 

  

  Σημείωση   31/12/2018 
 

31/12/2017  

           

Πωλήσεις 14    1.985.874   2.488.895  

Κόστος Πωλήσεων 15    (1.523.061)  (1.993.024) 

Μικτό Κέρδος     462.813   495.871  

           

Έξοδα διοίκησης 15    (241.096)  (203.956) 

Έξοδα διάθεσης 15    (160.731)  (211.566) 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων 

    60.986 
 

80.349  

Χρηματοοικονομικά  Έσοδα /(Έξοδα) 17    (40.300)  (48.154) 

Κέρδη χρήσης προ φόρων     20.686   32.195  

Φόρος εισοδήματος 17    6.412   (725) 

Κέρδη χρήσης μετά φόρων     27.098   31.470  

           

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 
 

  

      31/12/2018 
 1/1 - 

31/12/2017 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 

    27.098 
 

31.470  

Λοιπά συνολικά έσοδα      0   0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης     27.098 
 

31.470  

           

 
* Οι εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν επηρεάστηκαν από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και 15. 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση   31/12/2018   31/12/2017  

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού           

Ενσώματα πάγια στοιχεία 4    19.256   23.081  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     1.874    1.874  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5    5.659    0  

Σύνολο      26.788     24.954  

            

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού           

            

Αποθέματα 5   251.579   255.173  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 6   972.955    588.534 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7   62.087    13.255  

Σύνολο      1.286.621    856.962  

Σύνολο Ενεργητικού     1.313.410    881.916  

            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της μητρικής 

          

Μετοχικό κεφάλαιο 8    270.000    270.000  

Αποτελέσματα εις νέον     (283.812)   (310.910) 

Σύνολο     (13.812)   (40.910) 

            

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 10    19.128    0  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11   0    753  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων     19.128    753  

            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές  12    723.498    410.931  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 9   396.909    412.648  

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

13   185.687    96.494  

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος     2.000    2.000  

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων     1.308.094    922.073  

Σύνολο Υποχρεώσεων     1.327.221    922.826  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

    1.313.410    881.916  

 

* Οι εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν επηρεάστηκαν από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και 15. 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2018 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 270.000 0 (342.380) (72.380) 

Συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου 0 0 31.470 31.470 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 

270.000 0 (310.910) (40.910) 

          

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 270.000 0 (310.910) (40.910) 

Συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου 0   27.098 27.098 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 

270.000 0 (283.812) (13.812) 

 

* Οι εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν επηρεάστηκαν από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και 15. 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
  31/12/2018   31/12/2017 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 20.686   32.195 
        
Πλέον/μείον προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις 4.477   4.272 
Προβλέψεις 19.128    0 
Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 40.300   48.154 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 84.591   84.621 
        

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:       
(Αύξηση)/Μείωση σε Αποθέματα 3.595   1.260 
(Αύξηση)/Μείωση σε Απαιτήσεις (402.946)   (108.444) 
(Αύξηση)/ΜείωσηΠροκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις 18.525   (11.585) 
Αύξηση/(Μείωση) σε Προμηθευτές 312.567   174.196 
Αύξηση/(Μείωση) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 89.193   (41.497) 
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες 0   (1.000) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 105.525   97.551 

        
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:       
(Αγορές)/πωλήσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων (653)   (1.662) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (653)   (1.662) 

        
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες       
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (15.739)   (44.783) 
Τόκοι Πληρωθέντες (40.300)   (48.154) 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (56.039)   (92.937) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 48.833   2.953 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 13.255   10.302 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 62.088   13.254 

        

 
* Οι εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν επηρεάστηκαν από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και 15. 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2018 

 

1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ‐ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ» ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον 

Νοέμβριο 2009 (ΦΕΚ 13689 – 25/11/2009). 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51,18344, ΜΟΣΧΑΤΟ. Η διάρκεια της Εταιρείας, 

σύμφωνα με το καταστατικό της, ανέρχεται σε 100 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με 

δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

H βασική δραστηριότητα της Εταιρείας έχει ως αντικείμενο τον εμπορικό κλάδο. Αναλυτικότερα, η 

δραστηριότητα της  εταιρείας αφορά την εμπορία μηχανημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις.  

  

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις 31 Μαρτίου 2019. Οι αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις 

υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 

 

2 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

2.1 Βάση Κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Συνέχιση δραστηριότητας  

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή 

συνέχιση της λειτουργίας της ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο 

μέλλον και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές καταστάσεις της 

περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going 

Concern). 

Κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει 

καταστεί αρνητικό. Επίσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν 

τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. 

Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια 

χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Εταιρεία ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει ως 
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συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές καθίστανται 

καταβλητέες. 

 

Βάση επιμέτρησης 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής 

του ιστορικού κόστους. 

 

Νόμισμα παρουσίασης 

Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Συγκρισιμότητα 

Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάσταση συνολικού εισοδήματος και 

της Κατάστασης Ταμειακών Ροών  της 31/12/2017 έχουν αναμορφωθεί με  ορισμένες αναταξινομήσεις 

κονδυλίων. 

Οι εν λόγω αναταξινομήσεις έγιναν για λόγους παρουσίασης και δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια, στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη μετά φόρων και στις 

ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Χρήση Εκτιμήσεων 

Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την 
άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και 
εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του 
ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα 
έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία 
και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων 
που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 
αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται 
από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 

 

Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις  

Η ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ‐ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 τηρούσε  τα λογιστικά βιβλία 

και συνέτασσε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955 και την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, αποφασίζουν να συντάσσουν τις 

Οικονομικές Καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  Η εταιρεία για τις ανάγκες τη ορθής υιοθέτησης των ΔΠΧΑ (ΔΛΠ 1 ) και της απεικόνισης συγκριτικών 

στοιχείων χρησιμοποίησε ως ημερομηνία μετάβασης την 1.1.2015.  

Η Εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας, όπως έχουν το σχετικό δικαίωμα. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται εγγραφές 

προσαρμογής, προκειμένου να καταρτίσει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ. 

 



ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 
(ποσά σε ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά)  
 

18 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

2.2. Λογιστικές Αρχές - Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

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

μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. 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. 

Η Εταιρεία υιοθέτησε  την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο (“modified retrospective method”) 

κατά την πρώτη εφαρμογή με αναγνώριση της επίδρασης από τη μετάβαση σωρευτικά στα 

«Αποτελέσματα εις νέον» χωρίς την επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων. Ωστόσο ως 

παρατίθεται κατωτέρω, σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση, ο 

Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν καμία επίδραση στα κέρδη και στην χρηματοοικονομική του θέση 

κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή στα «Αποτελέσματα 

εις νέον» την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Η Εταιρεία δεν είχε εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης και δεν επέλεξε να εφαρμόσει λογιστική 

αντιστάθμισης την 1η Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το νέο πρότυπο. Συνεπώς, θα συνεχίσει να 

εφαρμόζει την παρούσα πολιτική για τη λογιστική αντιστάθμισης, αν και θα εξετάσει την έναρξη της 

λογιστικής αντιστάθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΧΠΑ 9, όταν μία νέα σχέση 

αντιστάθμισης προκύψει. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των 

ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το 

χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Αναφορικά με τους ‘Πελάτες’, η Εταιρεία εφάρμοσε την 

απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' 

όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο 

υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα 
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γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του 

οικονομικού περιβάλλοντος. Από την άσκηση αυτή δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές στο ύψος 

των προβλέψεων για απομείωση της εταιρίας με αντίστοιχη επίδραση στην έναρξη του 

λογαριασμού «Αποτέλεσμα εις νέον» 

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

την ή μετά την 01/01/2018) 

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

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

εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών 

Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι 

συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει 

τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση 

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

παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των 

συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 

«Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα.  

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που 

προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες: 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδων όταν ή ενόσω μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει την υποχρέωση 

εκτέλεσης. 

Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει 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. Επίσης, περιλαμβάνει τις αρχές που 

πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 

τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν 

ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας το χρόνο της μεταβίβασης 

του ελέγχου ‐ είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μια οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως 

αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που 

εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των 

πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο 

της «αναμενόμενης αξίας» είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την οποία οι 

υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με την φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, 

χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (“output methods”) είτε μεθόδους εισροών (“input 

methods”). 
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H απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 

λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 

πελάτη. 

Το ΔΠΧΑ 15 «’Εσοδα από συμβάσεις με πελάτες» τέθηκε σε ισχύ για τον Όμιλο και την Εταιρεία από 

την 1η Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία υιοθέτησαν την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο (“modified 

retrospective method”) κατά την πρώτη εφαρμογή με αναγνώριση της επίδρασης από τη μετάβαση 

σωρευτικά στα «Αποτελέσματα εις νέον» χωρίς την επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση, η Εταιρεία δεν είχε 

καμία επίδραση στα κέρδη και στην χρηματοοικονομική του θέση κατά την πρώτη εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή στα «Αποτελέσματα εις νέον» την 1η Ιανουαρίου 

2018.  

 

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

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

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις 

του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως 

προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική 

οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη 

χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την 

πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου και έχει καταλήξει ότι δεν 

υπάρχει καμία σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε 

Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 

2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό 

χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της 

επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών 

βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό 

των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα 

χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, 

καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε 

συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη 

με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με 

το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018)  
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Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων 

λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του 

υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες 

δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 

(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να 

αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, αντί στα κέρδη ή στις ζημίες, τη μεταβλητότητα 

που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για 

τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014‐

2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί 

μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 

περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων 

για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας 

κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε 

επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα 

θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) 

μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το 

εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή 

στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

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

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

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν 

λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές 

εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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2.2.2.  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 
ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση ενός 
νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για 
μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση ‐ δηλαδή 
και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») ‐ για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. 
 
Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 
«Μισθώσεις», ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός των συμφωνιών που εμπεριέχουν μίσθωση», ΜΕΔ 15 
«Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα» και ΜΕΔ 27 «Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική 
μορφή μίσθωσης». Το νέο Πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν περισσότερες μισθώσεις 
στις οικονομικές τους καταστάσεις, καθώς εισάγει ένα νέο ενιαίο μοντέλο παρουσίασης όλων των 
μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων. Το Πρότυπο παρέχει 
εξαιρέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις παγίων και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Η 
λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη με αυτή του 
προϋπάρχοντος προτύπου, δηλαδή οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους 
σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές. Το ΔΠΧΑ 16 τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2019, με νωρίτερη εφαρμογή να 
επιτρέπεται. 
 
Η Εταιρεία σκοπεύει να εφαρμόσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019, 
εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Με βάση την εν λόγω προσέγγιση, η 
Εταιρεία θα αναγνωρίσει μία υποχρέωση την οποία θα επιμετρά στην παρούσα αξία της, όπως αυτή 
προκύπτει από την προεξόφληση των εναπομενουσών μισθωμάτων με το επιπλέον επιτόκιο 
δανεισμού (incremental borrowing cost) που ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής 
του Προτύπου. Περαιτέρω, θα αναγνωρίσει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα 
αυτό σε ένα ποσό το οποίο θα είναι ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί, 
προσαρμοσμένο με τυχόν προκαταβολές μισθωμάτων που υπάρχουν αμέσως πριν την ημερομηνία 
πρώτης εφαρμογής. Η συγκριτική πληροφόρηση δεν θα αναδιατυπωθεί, και δεν αναμένεται 
επίδραση της εφαρμογής του νέου Προτύπου στα Ίδια Κεφάλαια κατά την πρώτη εφαρμογή. 
Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρμόσει την εξαίρεση που παρέχεται από το Πρότυπο 
αναφορικά με τον προσδιορισμό των μισθώσεων και πιο συγκεκριμένα, την εφαρμοζόμενη 
πρακτική του ΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με την οποία δε χρειάζεται να επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση 
είναι ή εμπεριέχει μίσθωση κατά την ημερομηνία της πρώτης μετάβασης.  
Αυτό σημαίνει ότι, το ΔΠΧΑ 16 θα εφαρμοστεί στις συμβάσεις που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως 
μισθώσεις με την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και της ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορίζοντας κατά 
Πόσο μία Σύμβαση Εμπεριέχει Μίσθωση». 
Τέλος, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει και τις εξαιρέσεις του Προτύπου αναφορικά με τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Αναφορικά με το επιτόκιο 
προεξόφλησης, η Εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε 
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κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανάλογα με την υπολειπόμενη διάρκεια της 
κάθε μίσθωσης. 
η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία τελικών ελέγχων αναφορικά με τη συνολική επίδραση από την 

εφαρμογή του Προτύπου και έχει καταλήξει ότι δεν θα υπάρχει καμία σημαντική επίδραση. 

Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη λογιστική των μισθώσεων από την πλευρά 
του εκμισθωτή, και για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία δεν αναμένει σημαντικές μεταβολές από τις 
μισθώσεις που έχει συνάψει και στις οποίες λειτουργεί ως εκμισθωτής. 

 

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

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

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε 
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκου.  
 
Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εφόσον 
πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

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

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

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

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

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

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  
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Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015‐
2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί 
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που 
κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο 
εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

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

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

01/01/2019)  

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του 
καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον 
διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 
είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο 
χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών.  
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 

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

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

 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

την 01/01/2021)  

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

  

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

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:  

 

α) Χρηματοοικονομικά προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνου  

Τα πρωτογενή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού 

περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, συμμετοχές, τραπεζικό δανεισμό και λοιπές βραχυπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων 

αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη Σημείωση. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή στοιχεία της 

καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες 

απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

που χαρακτηρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα 

αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει το 

δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το 

περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Η διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις και 

ειδικότερα:  

  

 Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα και σταθερά 

επιτόκια. Αναφορικά με τον κίνδυνο επιτοκίων. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί την εξέλιξη της 

διακύμανσης των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

την μείωση του κινδύνου.  

  

 Εύλογη Αξία  

Τα ποσά που εμφανίζονται στη συνημμένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα διαθέσιμα, τις 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις 

αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους. Η εύλογη αξία των 

τραπεζικών βραχυπρόθεσμων δανείων δε διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης 

μεταβλητών επιτοκίων. 

 

 Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου  

H πολιτική της εταιρείας είναι να επιδιώκει συνεργασία με πελάτες ικανοποιητικής πιστοληπτικής 

ικανότητας ενώ σταθερός στόχος είναι η διευθέτηση των όποιων διαφορών προκύπτουν στα πλαίσια 

φιλικού διακανονισμού. 

 

 Κίνδυνος Αγοράς  

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο αγοράς.  

  

β) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων  

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα 

νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
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τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού είναι όλα  εκφρασμένα σε ευρώ. Τα κέρδη ή 

ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

γ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και οι 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές 

βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την 

ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων 

παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν 

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. 

Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

δ) Αποσβέσεις  

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

σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής ανά 

κατηγορία παγίου κυμαίνεται μεταξύ:  

 

Κατηγορία Παγίου  Έτη 

Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκατ/σεις 10 

Μεταφορικά Μέσα 8 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 5 με 10 

 

δα) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων  
Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η 

λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη 

ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία 

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής εκτιμώμενης τιμής πώλησης και της αξίας 

χρήσεως. Καθαρή εκτιμώμενη τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός 

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

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

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.  

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα 

έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 

μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της εταιρείας και ως εκ 

τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της 

στοιχείων.  
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ε) Αποθέματα  

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα. Αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους 

κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος τους  προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο του 

μέσου σταθμικού κόστους. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική 

λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα 

αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για απαξίωση διενεργείται εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο. 

 

στ) Λογαριασμοί απαιτήσεων  

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

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

με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι 

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

πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να 

αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών 

χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.  

 

ζ) Χρηματικά Διαθέσιμα  

Η εταιρεία  θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με λήξη 

μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις με λήξη 

πέραν των τριών μηνών για τις οποίες έχει το δικαίωμα πρόωρης ρευστοποίησης χωρίς απώλεια 

κεφαλαίου. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται 

από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες.  

 

η) Δανειακές Υποχρεώσεις  

Όλες οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται στο κόστος που είναι η πραγματική 

αξία της ληφθείσας αντιπαροχής μειωμένης κατά τις τυχόν δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται με το 

δάνειο.  

Οι τόκοι των δανείων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 

αρχή του δεδουλευμένου.  

θ) Εμπορικές υποχρεώσεις  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν απο τις συνήθεις δραστηριότητες 

της Εταιρείας. Οι εμπορικές υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξόφληση 

εντός του επόμενου έτους) και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξόφληση πέραν του επόμενου έτους). 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια 

αποτιμούνται στην αποσβεσμένη αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 

 

ι) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  

Όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, η 

οποία πιθανώς θα εκκαθαριστεί μέσω εκροής πόρων και μπορεί αυτή η υποχρέωση να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα, τότε η Εταιρεία θα αναγνωρίσει την ανωτέρω υποχρέωση μέσω προβλέψεων. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και εάν προκύψει ανάγκη προσαρμόζονται ανάλογα 

ούτως ώστε να αποτελούν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της υποχρέωσης για κάθε ημερομηνία 

αναφοράς. Σε περίπτωση που η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι 
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προβλέψεις υπολογίζονται με προεξόφληση της εκροής των πόρων που θα χρειασθούν για την εξόφληση 

της υποχρέωσης 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη 

είναι μικρή. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν αναγνωρίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.  

 

κ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)  

 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ 

των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς 

νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε 

εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος 

που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους 

φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.  

 

 Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της 

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

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 

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

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών 

διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνονται 

στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων 

μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

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

πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

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

έσοδα καταχωρείται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

λ) Αναγνώριση Εσόδων  

 

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

εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια 

αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.  

 

Τόκοι  

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.  
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μ) Κέρδη/(Ζημίες) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των 

καθαρών κερδών/ (ζημιών) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής με το σταθμισμένο μέσο 

αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχετικής χρήσης, εξαιρώντας τον μέσο όρο 

των μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. Τα απομειούμενα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 

υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/ (ζημιών) που αποδίδονται στους μετόχους της 

μητρικής με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

όπως προσαρμόζεται για την επίδραση των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές (όπως 

δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών).  

 

4 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

  

Τα ασώματα πάγια και η κίνησή τους για τις περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, 

που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

 

  Μηχ.        
Εξοπλισμός  

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα & Λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο  
  

Αξία κτήσης         

 Υπόλοιπο 1.1.2017  250 31.240 5.346 36.836 

 Προσθήκες  -  1.662 1.662 

 Υπόλοιπο 31.12.2017  250 31.240 7.008 38.498 

 Προσθήκες    653 653 

 Μειώσεις    (17) (17) 

 Υπόλοιπο 31.12.2018  250 31.240 7.644 39.134 

      

 Αποσβέσεις / Απομειώσεις      

 Υπόλοιπο 1.1.2017  (250) (6.037) (4.858) (11.145) 

 Αποσβέσεις χρήσης  - (3.905) (368) (4.273) 

 Υπόλοιπο 31.12.2017  (250) (9.942) (5.226) (15.417) 

 Αποσβέσεις χρήσης  -             (3.905)                  (572) (4.477) 

 Πωλήσεις / διαγραφές παγίων  -  17 17 

 Υπόλοιπο 31.12.2018  (250)           (13.847)               (5.781) (19.878) 

      

 Στις 31/12/2017  0 21.298 2.419 23.081 

 Στις 31/12/2018  
 

0             17.393                1.863 
                     

19.256 

 

5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέματα στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής :  
 

  31/12/2018   31/12/2017 

Εμπορεύματα 251.579   255.173 

Σύνολο 251.579   255.173 
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6 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις και προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, 

στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

  31/12/2018   31/12/2017 

Πελάτες  803.333   318.432 

Επιταγές Εισπρακτέες 167.299   251.578 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 0   15.538 

Δουλευμένα έσοδα 2.323   2.987 

Σύνολο 972.955   588.534 

7 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 

αναλύονται ως εξής:  
 

  31/12/2018   31/12/2017 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 642   1.065 

Καταθέσεις σε τράπεζες σε € 61.446   12.190 

Σύνολο 62.087   13.255 

        

8 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Το Εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) ευρώ, 

διαιρούμενο σε εννιά χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια  ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το 

κάθε ένα. 

Κατά την 31/12/2018 τα Ιδία Κεφαλαία της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. H ιοίκηση της εταιρείας 

έχει δεσμευθεί για την άμεση λήψη κατάλληλων µμέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της 

θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της.   

 

9 ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 Τα Βραχυπρόθεσμα δάνεια στις συνημμένες   εταιρικές  οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 31/12/2018   31/12/2017 

- Τραπεζικά δάνεια 396.909   412.648 

Σύνολο  396.909   412.648 

 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας αφορούν τραπεζικές χορηγήσεις τακτής λήξης με διάρκεια 

συνήθως τρεις μήνες και τα οποία ανανεώνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Τα αντληθέντα ποσά 

χρησιμοποιούνται κυρίως για να καλύψουν την ανάγκη ρευστότητας της εταιρείας. 

Η καθαρή μείωση των εν λόγω δανείων της εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε σε € 15.739. Η 

Εταιρεία εκτιμά ότι η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την 

λογιστική τους αξία.  

Προς εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας  δόθηκαν  στις δανείστριες τράπεζες 

προσωπικές διασφαλίσεις από τους μετόχους της Μητρικής. 
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10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

  31/12/2018   31/12/2017 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  0   0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  19.128   0 

Προσθήκες 0   0 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  19.128   0 

 

11 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ  

  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών 

μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  

 Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον αναμενόμενο ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης / υποχρέωσης: 

 

  31/12/2018   31/12/2017     

Απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος 6.753   0     
Υποχρέωση από αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος (1.095)   (753)     

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση (υποχρέωση) 5.658   (753)     

            

            

  

31/12/2017 

  

Καθαρά 
κέρδη χρήσης 

(Χρέωση)/ 
Πίστωση 

  31/12/2018 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία           

Ενσώματα πάγια (753)   (342)   (1.095) 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         0 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 0   5.547   5.547 

Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων 0   1.206   1.206 

Σύνολο (753)   6.412   5.659 

 

 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Οι προμηθευτές την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 

αναλύονται ως εξής:  

 

  31/12/2018   31/12/2017 

Προμηθευτές 597.217   267.113 

Πιστωτικά  υπόλοιπα πελατών 80.344   105.127 

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 45.938   38.691 

  723.498   410.931 
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Τα ανωτέρω υπόλοιπα αφορούν προμηθευτές για την απόκτηση των αποθεμάτων της επιχείρησης 

καθώς και προκαταβολές πελατών. 

 

13 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  

Οι δουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 31η 

Δεκεμβρίου 2017 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  

 

  31/12/2018   31/12/2017 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.184   5.830 

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές 4.784   4.525 

ΦΠΑ 92.499   3.785 

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 130   104 

Λοιπές υποχρεώσεις 83.090   82.249 

Σύνολο 185.687   96.494 

 

14 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

 

Οι πωλήσεις στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  
01/01/2018-
31/12/2018   

01/01/2017-
31/12/2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.967.000   2.479.524 

Έσοδα από υπηρεσίες 18.874   9.371 

Σύνολο 1.985.874   2.488.895 

 

 

15 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

  

Το κόστος πωλήσεων, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
01/01/2018-
31/12/2018   

01/01/2017-
31/12/2017 

Κόστος αποθεμάτων 1.523.061   1.993.024 

Σύνολο 1.523.061   1.993.024 

        

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
01/01/2018-
31/12/2018   

01/01/2017-
31/12/2017 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 58.946   59.796 

Διάφορα έξοδα 179.464   141.607 
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων 
στοιχείων 2.686   2.554 

Σύνολο 241.096   203.956 
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ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
01/01/2018-
31/12/2018   

01/01/2017-
31/12/2017 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 39.297   39.864 

Διάφορα έξοδα 119.643   170.000 
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων 
στοιχείων 1.791   1.702 

Σύνολο 160.731   211.566 

        

16 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  

  
01/01/2018-
31/12/2018   

01/01/2017-
31/12/2017 

        

Τόκοι & Λοιπά συναφή με τις χρηματ/σεις έξοδα 38.117   48.154 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 2.183   0 

  40.300   48.154 

 

17 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής ανερχόταν σε 29% για 

τη χρήση 2017 και τη χρήση 2018. Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον 

ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι 

παράγοντες σημαντικότεροι των οποίων είναι η μη φορολογικά έκπτωση ορισμένων δαπανών, οι 

διαφορές συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και των 

συντελεστών που ορίζονται από τον Ν.4172/2013. 

  

Ο φόρος εισοδήματος στις συνημμένες  καταστάσεις αποτελεσμάτων, αναλύεται ως ακολούθως:  

 

       

  
01/01/2018-
31/12/2018 

  
01/01/2017-
31/12/2017 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0   0 

Φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων 0   0 

Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης                                               6.411   (725) 

  6.411   (725) 

        

 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 

δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του 

φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.  

Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις  χρήσεις  2013‐2018. Εκτιμούμε ότι οι τυχόν φορολογικές 

διαφορές που θα προκύψουν από το έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων δεν θα 

υπερκαλύψουν την μεταφερόμενη φορολογική ζημία και κατά συνέπεια δεν θα προκύψουν πρόσθετοί 

φόροι. 
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Για τις χρήσεις, 2016 και 2017, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση το άρθρο 65Aπαραγρ. 1 

Ν.4174/2013, για τις οποίες εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Για τη χρήση 2018, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν 

από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017, το δικαίωμα του 

Δημοσίου για καταλογισμό φόρου μέχρι και τη χρήση 2012 έχει παραγραφεί εκτός αν συντρέχει 

περίπτωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής. 

 

18 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

Οι αμοιβές προσωπικού και ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού αναλύονται ως εξής:  

  
01/01/2018-
31/12/2018   

01/01/2017-
31/12/2017 

Μισθοί και Παρεπόμενες παροχές 
υπαλλήλων 72.301   73.434 

Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων 25.942   26.226 

Σύνολο 98.243   99.660 

 

19 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

 Οι συναλλαγές της Εταιρείας και της εταιρείας με συνδεμένα μέρη για την περίοδο 01/01 ‐ 31/12/2018 

και 01/01‐31/12/2017, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από 

τέτοιες συναλλαγές κατά την 31/12/2018 και 31/12/2017, έχουν ως εξής:  

Επωνυμία Εταιρίας Χρήση που λήγει Πωλήσεις προς 

Συνδεδεμένα Μέρη 

Αγορές από 

Συνδεδεμένα Μέρη 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 31.12.2017      606,00 170.878,59 
 31.12.2018  88.100,75  98.580,32 

ΔΕΛΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΕ 31.12.2017   9.130,00        24,00 

 31.12.2018 - - 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 

31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

IRIDON ENERGY 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 
31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

Κ/Ξ ΒΙΕΝΤΕΡ -IRIDON  31.12.2017 269.154,92 - 

 31.12.2018 - - 

ATREAS ENERGY EΠΕ 31.12.2017      250,00 - 

 31.12.2018 - - 

    

Επωνυμία Εταιρίας Χρήση που λήγει Ποσά που οφείλουν 

τα Συνδεδεμένα 

Μέρη 

Ποσά που οφείλονται 

στα Συνδεδεμένα 

Μέρη 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 31.12.2017 192.749,73 - 
 31.12.2018 195.887,72 - 

ΔΕΛΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΕ 31.12.2017   69.195,37 ‐ 
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 31.12.2018 , ‐ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 

31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

IRIDON ENERGY 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 
31.12.2017  25.886,30 ‐ 

 31.12.2018 , ‐ 

ATREAS ENERGY EΠΕ 31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

ΔΙΠΟΛΙΣ ΑΠΕ ΕΕ 31.12.2017 - - 

 31.12.2018 - - 

 

20 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης για τα 

διαθέσιμα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης 

λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 

είναι διαθέσιμα για πώληση και των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διακρατούνται για εμπορικούς 

σκοπούς, απεικονίζονται στις καταστάσεις οικονομικής θέσης. 

 

Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζουν τα ποσά που εμφανίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των 

στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. 

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, για την 

αγορά εμπορευμάτων και την πώληση υπηρεσιών. Συνεπώς, η Εταιρεία δυνητικά δεν  εκτίθεται σε 

κίνδυνο λόγω πιθανών διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων. 

 

Κίνδυνος Επιτοκίου: Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από 

έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές 

πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις 

προς της Εταιρείας, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 

διαθεσίμων. 

 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

 

 



ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 
(ποσά σε ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά)  
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Διαχείριση Κεφαλαίου 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της 
υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να 
υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας και να μεγιστοποιείται η αξία των 
μετόχων. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρήσει τους στόχους μόχλευσης σύμφωνα με ένα προφίλ 
υψηλού επιπέδου φερεγγυότητας.  
 
21 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ  

  

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα.  

 

22 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 

Η εταιρία έλαβε εντός του 2018 σημαντικές παραγγελίες από πελάτες της, οι οποίες θα εκτελεστούν 

εντός του 1ου εξαμήνου του 2019. 

 

23 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2018 που να επηρεάζουν την οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας και της Εταιρείας.  

 

24 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά  την  31 Δεκεμβρίου 2018 που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

ΜΟΣΧΑΤΟ ,  25 Απριλίου 2019 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  Ο Προϊστάμενος 

  Λογιστηρίου 
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