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Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 –
31/12/2018 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΘΔΛΡΟΝ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΙΡΑ ΑΔ» ηελ 16/07/2019 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.kekelta.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα
δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ
ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε
εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα
δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη
αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ.
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Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

Πειίδα 1 από 41

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
31 Γεθεκβξίνπ 2018
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ........................................................................................................4
ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ .......................................................................... 11
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο .............................................................................................................. 14
Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ ..................................................................................................... 15
Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ............................................................................................. 16
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ .................................................................................................................. 17
1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο................................................................................................................... 18

2.

Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ .................................................................. 18

2.1.

Γπλαηόηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο (GoingConcern)................... 19

2.2.

Λέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ ........................................ 20

2.2.1. Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία
έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ....................................... 20
2.2.2. Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία
δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ................... 22
2.3.

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο. .......................................................... 25

3.

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ........................................................... 26

3.1.

Γεληθά ......................................................................................................................................... 26

3.2.

Έζνδα ......................................................................................................................................... 26

3.3.

Άπια ζηνηρεία ............................................................................................................................. 28

3.4.

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο........................................................................................................ 28

3.4.1. Έιεγρνο κείσζεο ησλ αζώκαησλ - ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ .............................................. 28
3.5.

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα ........................................................................................................... 29

3.5.1. Ραμηλόκεζε θαη αξρηθή αλαγλώξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ .............. 29
3.5.2. Ραμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ............................................... 29
3.5.3. Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ ............................................................................................................................. 30
3.6.

Φόξνο Δηζνδήκαηνο .................................................................................................................... 30

3.7.

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ............................................................................................ 31

3.8.

Ίδηα Θεθάιαηα ............................................................................................................................ 31

3.9.

Ξξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο απαηηήζεηο ......................................... 31

4.

Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ .......................................................................... 33

4.1.

Αλάιπζε ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ........................................................ 33

4.2.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ......................................................................................................... 34

4.3.

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ................................................................................... 35

4.4.

Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ............................................................................. 35

4.5.

Ρακεηαθά δηαζεζίκα θαη ηζνδύλακα ............................................................................................. 35

4.6.

Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο ............................................................................................................. 35

4.6.1. Κεηνρηθό θεθάιαην ..................................................................................................................... 35
4.6.2. Aπνζεκαηηθά ............................................................................................................................... 35
4.7.

Ινηπέο πξνβιέςεηο ...................................................................................................................... 36

4.8.

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο ........................................................................................ 36

4.9.

Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ........................................................................................ 36

4.10. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ...................................................................................... 37

Πειίδα 2 από 41

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
31 Γεθεκβξίνπ 2018
4.10.1. Θύθινο Δξγαζηώλ ........................................................................................................................ 37
4.10.2. Έμνδα αλά θαηεγνξία.................................................................................................................. 37
4.11. Ππκθσλία ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο............................................................................................. 37
4.12. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε .................................................................................................. 38
4.13. Ξαξνρέο απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνύ ......................................................................................... 39
4.14. Ππλαιιαγέο κε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε.................................................................................. 39
4.15. Δγγπήζεηο.................................................................................................................................... 39
5.

Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ................................................................................. 39

5.1.

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ................................................................................................... 39

5.2.

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο ................................................................................................. 40

6.

Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ....................................................................... 40

7.

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ ....................................................................... 40

Πειίδα 3 από 41

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
31 Γεθεκβξίνπ 2018

Ξνζά ζε €
Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.» ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ
ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΝ ΔΡΝΠ 2019
Θχξηνη Κέηνρνη,
πνβάιινπκε γηα Έγθξηζε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ» .
Ρν ΘΔΘ - ΔΙΡΑ κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΙΡΑ, κε ηελ απφθηεζε ησλ
θαηάιιεισλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ παξέρεη νινθιεξσκέλεο, θαηλνηφκεο, πνηνηηθέο θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο
αμίαο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο.
Ζ θνηλή πξνζπάζεηα θαη πξνζδνθία φισλ ζηνρεχεη, λα θαηαζηεί ν Όκηινο ΔΙΡΑ ζχγρξνλνο
αληαγσληζηηθφο θαη κε δηεζλή πξνβνιή επηρείξεζε είλαη ζαθψο κνλφδξνκνο επζχλεο θαη έξγνπ
αιιά θαη δέζκεπζεο ζ‘ έλα πιαίζην αξρψλ θαη αμηψλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.
ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΠΖΚΑΛΡΗΘΩΛ ΓΔΓΝΛΝΡΩΛ
Α. ΞΑΟΝΣΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
1. ινπνηήζεθε ην Δθπαηδεπηηθφ Ξξφγξακκα ΔΙΡΑ 2018. Ρν ζπλνιηθφ πξφγξακκα
πξνυπνινγηζκνχ €513.546, πινπνηήζεθε ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ (93%), κε ηελ
πινπνίεζε 37,5 ρηι. Α/Υ εθπαίδεπζεο, γηα 18 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αθνξνχζε
5.552 εθπαηδεπφκελνπο ζε φιε ηελ Διιάδα κε ζχλνιν εζφδσλ 458.333,00 επξψ θαη
αξηζκφ Α/Υ 25.491 αίζνπζα θαη Α/Υ 36.858 αζχγρξνλε Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
εθπαίδεπζεο ρξεκαηνδνηνχηαλ απφ πφξνπο ηνπ ΙΑΔΘ θαη ην ππφινηπν απφ πφξνπο ησλ
ΔΙΡΑ.
2. Πηα πιαίζηα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, ρξεκαηνδνηνχκελνπ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΔΙΡΑ,
πινπνηήζεθαλ ελέξγεηεο θαηάξηηζεο κε ζχλνιν εζφδσλ 170.505,00 επξψ, ζπλνιηθφ
αξηζκφ θαηαξηηδνκέλσλ 3.198θαη αξηζκφ Α/Υ 44.875, νη νπνίεο έρνπλ σο αθνινχζσο :

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ

ΓΖΙΩΘ.
ΑΡΝΚΑ

ΠΛΝΙΝ
ΞΟΑΓΚ.
Α/Ω

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ

294

4201

ΞΟΝΙΖΤΖ & ΘΑΡΑΠΡΝΙΖ ΡΝ ΜΔΞΙΚΑΡΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΠ &
ΡΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΑΠ

1224

7344

ΣΟΖΠΖ Κ.Α.Ξ. ΞΟΝΙΖΤΖ ΡΟΝΣΑΗΥΛ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ

102

204

102

306

299

2093

ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ WEB RIPOSTE

674

16104

INNOVAGE

78

624

ΒΑΠΗΘΔΠΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ (WORD,EXCEL,OUTLOOK,INTERNET)

110

3300

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ & ΝΟΘΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΓΔΗΑ & ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΘΔΚΑΡΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΛ/ΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ & ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
ΔΟΓΝΓΝΡΖ ΠΔΞΔ/ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΑ
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9
10
11
12

ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΝΗΔΠ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ – ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΡΑ ISO 9001-2015(ΔΦΑΟΚΝΓΖ)

37

592

ΚΔΡΑΒΑΠΖ ΠΡΝ ΛΔΝ ΞΟΝΡΞΝ ISO 9001-2015

39

312

BIΥΚΑΡΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΘΟΗΓΑΠ (EXTRA 3D)

200

9600

ΔΙΡΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ

39

195

ΠΛΝΙΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΔΙΡΑ

3.198

44.875

3. Πηα πιαίζηα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, ρξεκαηνδνηνχκελνπ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ ΝΑΔΓ/ΙΑΔΘ, πινπνηήζεθαλ
ελέξγεηεο θαηάξηηζεο κε ζχλνιν εζφδσλ
287.828,00 επξψ, ζπλνιηθφ αξηζκφ θαηαξηηδνκέλσλ 2.377 θαη αξηζκφ Α/Υ 17.654, νη
νπνίεο έρνπλ σο αθνινχζσο :
Α/Α
1
2
3
4
5

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ
MANAGERIALSKILLS&COACHING
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ
ΔΙΡΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ – ΞΟΝΠΔΙΘΠΖ ΞΔΙΑΡΖ
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΝ ΓΘΞΓ (GDPR)

ΠΛΝΙΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΝΑΔΓ

ΓΖΙΩΘ.
ΑΡΝΚΑ
7
1.982
119
266
3
2.377

ΠΛΝΙΝ
ΞΟΑΓΚ.
Α/Ω

112
14.552
1.864
1090
36
17.654

4. Ζ ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα:
• Ρηο Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ.:
ινπνηήζεθε ζε ηξία θχκαηα (Κάξηηνο, Ηνχληνο & Λνέκβξηνο 2018) ην Δθπαηδεπηηθφ
Ξξφγξακκα ηεο ΔΙΡΑ Courier (ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ). ινπνηεζήθαλ 100 Α/Υ
εθπαίδεπζεο, ζε 5 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαλ ζε 220 εθπαηδεπφκελνπο.
 ινπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο παξαθάησ θνξείο & εηαηξείεο:
─ πνπξγείν πνδνκψλ & Κεηαθνξψλ (Απξίιηνο, Λνέκβξηνο 2018 & Κάξηηνο
2019)
─ Ρακείν Κεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ – ΡΚΔΓΔ (Λνέκβξηνο &
Γεθέκβξηνο 2018)
─ πεξεζία Νδηθψλ Ρειψλ – ΝΡ (Γεθέκβξηνο 2018)
─ Οπζκηζηηθή Αξρή Πηδεξνδξφκσλ – ΟΑΠ (Λνέκβξηνο 2018)
─ Νξγαληζκφ Πηδεξνδξφκσλ Διιάδνο Α.Δ. – ΝΠΔ (Ηνχληνο 2018)
─ Νξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο – ΝΒΗ (Γεθέκβξηνο 2018 &
Φεβξνπάξηνο 2019)
─ Mediatel S.A. (Λνέκβξηνο 2018)
─ Onex S.A. (Λνέκβξηνο 2018)
─ Skycom Δ.Ξ.Δ. (Λνέκβξηνο 2018)
5. Ξηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο γηα ππαιιήινπο ηνπ ΔΙΡΑ θαη ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα.
ινπνηήζεθαλ ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θη ζηε Θεζζαινλίθε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΔΘ-
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ΔΙΡΑ πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνίεζε γλψζεσλ Αγγιηθψλ (επηπέδνπ Lower&Proficiency) θαζψο
θαη επάξθεηαο Ζ/ (επηπέδνπ ECDL), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ηνπ Νκίινπ ΔΙΡΑ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
6. Ππκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε, ζηo πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+,
ησλ έξγσλ κε ηίηιν ―ExperientialTraining in 3D Virtual‘‘ (Νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο),
―AgeManagementTrainingStrategicPartnership for Innovation in the PostalSector (Innov‘age)‘‘
(Ππλέρεηα εξγαζηψλ), ―Newintegratedtrainingsystem on Insurance Intermediary‘‘ (Ππλέρεηα
εξγαζηψλ) θαη ‖Cultural Mediators in the PostalSector‖ (Έλαξμε εξγαζηψλ) κε ζπλνιηθά έζνδα
γηα ην 2018, 28.887,60€.
Δληφο ηνπ 2019 αλακέλεηαη απφ ηα ηξέρνληα Δπξσπατθά, λα ιάβεη ην ΘΔΘ πνζφ ηεο ηάμεσο
ησλ: 39.832,94€
Β. ΞΑΟΝΣΖ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
Ζ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ππνζηεξίρζεθε απφ δξάζεηο
φπσο:
 Δλεκέξσζε Γ/λζεο Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ ΔΙΡΑ
 Ππζηεκαηηθή ηήξεζε, παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηνηρείσλ, φισλ ησλ
πξνγξακκάησλ
 Ππζηεκαηηθή ηήξεζε, παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ - δηαρεηξηζηηθψλ
ζηνηρείσλ, φισλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
 Θαηάξηηζε θαθέισλ απνπιεξσκήο ησλ πξνγξακκάησλ
Γ. ΔΛΗΠΣΠΖ ΘΔΚΔΙΔΗΩΓΩΛ ΗΘΑΛΝΡΖΡΩΛ & ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ
Γ.1. Δγθξίζεθε κε ην ππ‘ αξηζ. 232 Ξξαθηηθφ ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ
ηελ 18ε Απξηιίνπ 2018 ην Πηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην 2018-2021.
Γ.2: Νινθιεξψζεθε ε πηζηνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο Αζήλαο (Θαηζαξηαλή) απφ ηνλ ΔΝΞΞΔΞ
σο Θε.Γη.Βη.Κ2 πνπ ζα ζπκβάιεη ζηαδηαθά λα αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο
εμσζηξέθεηαο θαζψο ε ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηεζεί ζα ιεηηνπξγήζεη πιένλ κε
πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε.
Γ.3: ΛΔΑ ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΘΔΘ ΔΙΡΑ
Ρν ΘΔΘ ΔΙΡΑ εγθαηέζηεζε κέζα ζην 2018 ηε λέα εηαηξηθή ηζηνζειίδα, ε νπνία επηηξέπεη
ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ηνπ γηα απηέο.
Κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο, πεξηιάβεη πιένλ θαη ηηο ελφηεηεο:


ησλ λέσλ δξάζεσλ, κε δπλαηφηεηα on-line πσιήζεσλ,



πιηθνχ επηδείμεσλ (demo) απφ θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΘΔΘ
ΔΙΡΑ



ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα



Social media θ.ι.π.



Πρεδηάδεηαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία γηα
έγθξηζε πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ελεκέξσζε

ππνςεθίσλ

γηα

λέα

Γ.4. Πρεδηάδεηαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία γηα έγθξηζε
πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Γ.5. Αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα
γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Γ.6. Δπηηεχρζεθε ρακειφ θφζηνο παξνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ εηδηθά κεηά ηελ
εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο ηειεθπαίδεπζε (Κέζν Υξηαίν Θφζηνο αλζξσπνψξαο 7,30€
πεξίπνπ) έλαληη ησλ δηακνξθνχκελσλ ζηελ αγνξά πνπ
θηλνχληαη απφ 20€/ΑΥ κέρξη θαη
55€/ΑΥ πεξίπνπ (αλνηθηά δηεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα ηδησηηθψλ ΘΔΘ).
Γ.7. Γηαζθαιίζζεθε ε πιήξεο απνξξφθεζε θαη' έηνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ ΙΑΔΘ ή
άιισλ θνξέσλ θαζψο ην ΘΔΘ σο εμσηεξηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξεί λα
δηακνξθψλεη ηηκέο κέρξη θαη ην αλψηαην πξνβιεπφκελν φξην θαη παξάιιεια λα επηηπγράλεη
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ππέξ ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο επηζηξέθνληαη εκκέζσο
πφξνπο χςνπο κέρξη θαη 50% κέζσ ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΘΔΘ θαη ησλ
ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιεη ζε ζρέζε κε ηα αξρηθψο θαηαβιεζέληα απφ ηα ΔΙΡΑ ζην ΗΘΑ γηα ην
0,24% ηνπ ΙΑΔΘ.
Γ.8. Γηαζθαιίζζεθε ε επηρεηξεκαηηθή ηερλνγλσζία ησλ ΔΙΡΑ έλαληη ηξίησλ πνπ απνηειεί
ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ηνπ Πηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ
ηνπο ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο πιένλ ηαρπδξνκηθήο αγνξάο.
Γ.9. Βειηηζηνπνηείηαη ε απφδνζε ησλ δηαηηζέκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ γηα ηελ
νιηζηηθή θάιπςε ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ
αλαδηαξζξψζεσλ ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο εηδηθά κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. . Πην πιαίζην απηφ θαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο
εηαηξείαο, αλεηέζε ζηελ εηαηξεία ―Vector Νηθνλνκηθή – Νηθνλνκηθέο & Ινγηζηηθέο πεξεζίεο» ε
πξνεηνηκαζία, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππεγξάθε (Ηνχιηνο 2018) ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία
―Grant Thornton‖ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ & θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ρξήζεο 2018 ηεο
εηαηξείαο. Δπίζεο, ε Διιεληθή εηαηξεία Ππκκεηνρψλ & Ξεξηνπζίαο (ΔΔΠΞ), ζην πιαίζην
ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη επηζθφπεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
εηαηξεηψλ (ζηηο νπνίεο ππάγεηαη θαη ν Όκηινο ΔΙΡΑ) ζε ηαθηηθή βάζε, γηα ηελ εμαγσγή
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ, αμηψλεη ηελ ζπγθέληξσζε θαη έγθαηξε απνζηνιή ησλ
ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
Γ.10. Ξξνγξακκαηίδνληαη νη
απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο:

αθφινπζεο

ελέξγεηεο

γηα

ηελ

ζπλέρηζε

ησλ

ζεηηθψλ

- δξάζεηο εμσζηξέθεηαο κε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο
ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο:










Αλαθχθισζε, Βηψζηκε Γηαρείξηζε Πηεξεψλ απνβιήησλ θαη Θπθιηθή Νηθνλνκία
Δθαξκνγή Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο
Ξξψηεο βνήζεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο
Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη θαπζίκνπ ζηελ νδήγεζε
Καζήκαηα Αγγιηθψλ & βειηίσζε γισζζνκάζεηαο (BetterEnglish)
GDPR – Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
Θέκαηα αζθάιεηαο – Αληαπφθξηζε ζε θίλδπλν θαη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο Top Security
Λφκνο 4412 - Λέν Ξιαίζην Ππκβάζεσλ Έξγσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
Δμνηθείσζε κε Λέεο Ρερλνινγίεο

-δξάζεηο επαγγεικαηηθήο (ηαρπδξνκηθήο) εηδηθόηεηαο
. πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ εηδηθνηήησλ ηαρπδξνκηθψλ ππαιιήισλ θαη
ζπλέξγεηα ΗΔΘ-ΘΔΘ ΔΙΡΑ γηα ππνζηήξημε ησλ εηδηθνηήησλ απηψλ
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. πξαγκαηνπνίεζε ησλ θχθισλ εθπαίδεπζεο κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ ζηνλ θιάδν 1
(Γηνίθεζεο-Δθκ/ζεο) φπνηε θαηαζηεί αλαγθαίν απφ ηνλ ΔΙΡΑ.

Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ
Αλάιπζε
1. Ρα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο δσδεθάκελεο ρξήζεο ( 01/01/2018-31/12/2018) είλαη
ηα παξαθάησ :
Ξνζά ζε επξψ
Ακνηβέο απφ δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ
563.044,60
Κείνλ : Θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ
(523.602,41)
Κηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
39.442,19
Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
23.750,00
Πχλνιν
63.192,19
Κείνλ: Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
(198.561,99)
Κεξηθά απνηειέζκαηα εθκ/ζεο (δεκηέο)
Ξιένλ : Σξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα επξψ
Ξιένλ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα
-Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
-Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα
-Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Νξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκηέο)
Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο (δεκηέο)

(135.369,80)
(159,75)
16,77
(1735,82)
0,00
(137.248,60)
(137.248,60)

Ρα πνζά ηνπ ηζνινγηζκνύ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο :

Ρα έμνδα εγθαηάζηαζεο επξψ 150.981,13 αθνξνχλ ηα έμνδα ηδξχζεσο ηεο εηαηξείαο επξψ
5.423,42 θαη πξνγξάκκαηα Ζ/ επξψ 145.557,71. Απηά έρνπλ απνζβεζζεί θαηά επξψ
132.346,47 θαη παξακέλεη αλαπφζβεζηε αμία επξψ 18.515,25.
Ρν πάγην Δλεξγεηηθφ αμίαο θηήζεσο επξψ 529.382 αθνξά αθηλεηνπνηήζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ
(ΔΙΡΑ ) επξψ 3.551,76 θαη έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ επξψ 525.829,34 κεγάιν κέξνο ησλ
νπνίσλ πξνκεζεπηήθακε απφ ηα ΔΙΡΑ. Κέζα ζην 2018 αγνξάζηεθε ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο
(Ζ/ , server) επξψ 23.343,32 θαη έπηπια δηδαζθαιίαο επξψ 1.550,00 ζπλνιηθφ πνζφ
24.893,32. Ρα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνζβεζζεί θαηά επξψ 528.092,54 θαη
παξακέλεη αλαπφζβεζην ππφινηπν επξψ 26.181,88.
- Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο αθίλεηα.
Νη απαηηήζεηο επξψ 448.053,87 αθνξνχλ :
ΟΑΠ - ΟΘΚΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΥΛ
ΡΚΔΓΔ
ΝΒΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ
ΝΛΔΣ S.A.
MEDIATEL SA
ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΔΟΓΝΠΔ Α.Δ.
ΝΠΔ Α.Δ.

1.680,00 €
27.680,00 €
2.400,00 €
324,00 €
2.610,00 €
371.169,17 €
5.320,00 €
3,26 €
3.400,00 €
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SKYCOM ΔΞΔ
ΔΙΡΑ Α.Δ. (Γ' Θ.Ξ.Π.)
ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ
ΔΘΞΑ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΚΝΠ ΘΝΛΓΙΗΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΞΑΛΚΗΝ
ΑΘΖΛΥΛ
Ξειάηεο ιηαληθήο ηδηψηεο

7.602,00 €
15.582,44 €
3.780,00 €
928,00 €
5.575,00 €

Ρα δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2018 αλέξρνληαη ζε επξψ 59.061,01. Ζ εηαηξεία δελ
θαηέρεη ζπλάιιαγκα.
Νη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα επξψ 24.673,51 πεξηιακβάλνπλ πξφβιεςε γηα
έθηαθηνπο θηλδχλνπο.
Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2018 αλέξρνληαη ζε επξψ
571.225,00 θαη αθνξνχλ ππνρξεψζεηο ζε:
─ Ξξνκεζεπηέο επξψ 19.557,43
─ Δπηηαγέο πιεξσηέεο επξψ 901,48
─ Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ επξψ 0,00
─ πνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε επξψ 14.735,51 νη νπνίεο απνδφζεθαλ ή ζα
απνδνζνχλ ην 2019.
─ πνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο επξψ 1.470,45 νη νπνίεο απνδφζεθαλ
ην 2019.
─ πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (πξνο ΔΙΡΑ) επξψ 477.803,86
(πεξηιακβάλεη ελνίθηα επξψ 88.588,36 θαη κηζζνδνζία απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ
επξψ 381.676,01)
─ Ινηπνί πηζησηέο δηάθνξνη επξψ 40.071,23
─ Φφξνο εηζνδήκαηνο έηνπο 2017 22.024,00 επξψ
πάξρνπλ δεκηέο ρξήζεσο 137.248,60.
Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφ θαηά 19.493,00.
Δ. ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ
- ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ 2013-2014 (φξνο 3 παξ. β) γηα
ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαηά 0,25% ηνπ ηδίξνπ ηνπ ΔΙΡΑ απφ ηνλ ίδην ηνλ ΔΙ.ΡΑ.
- απνθιεηζηηθφο θνξέαο δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΔΙ.ΡΑ. κε
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηερλνγλσζίαο ησλ ΔΙΡΑ έλαληη ηξίησλ πνπ
απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ηνπ Πηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ
Πρεδίνπ ηνπο ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο πιένλ ηαρπδξνκηθήο αγνξάο
ΠΡ. ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ
Ρν ΘΔΘ γηα φιε ηελ αλαθεξφκελε ρξνληθή πεξίνδν δελ παξέθιηλε:
1. Ρσλ απαηηήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ησλ Κεηφρσλ φπσο εμεηδηθεχηεθαλ απφ ηελ Γηνίθεζή
ηνπ.
2. Ρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο ΘΔΘ ΔΙΡΑ ΑΔ
3. Ρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «ΔΙΡΑ Α.Δ.» πνπ αθνξά ην απνζπαζκέλν
πξνζσπηθφ.
Ε. ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ
1. Ξεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα
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Ζ Δηαηξεία καο θξνληίδεη γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ, ησλ αλαιψζηκσλ εθηππσηψλ
θαζψο θαη ησλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ.
Πηα πιαίζηα ηεο πηζηνπνίεζεο σο Θε.Γη.Βη.Κ2 έρεη θξνληίζεη γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί.
2. Δξγαζηαθά Εεηήκαηα

Πηα εξγαζηαθά δεηήκαηα ηεο Δηαηξεία καο αθνινπζεί ηα ηζρχνληα ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΙΡΑ
Α.Δ. βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ζηηο
ζρεηηθέο ΔΠΠΔ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ
Ιεηηνπξγίαο.
Αζήλα, 16/7/2019
Ν

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΑΙΑΦΡΕΗΓΖΠ
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ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΙΡΑ
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Γλώκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαοΘΔΛΡΟΝ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΙΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ
θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ
ΔΙΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζε γηα γλώκε
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα ηεο έθζεζήο καο ―Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ‖. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία, θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ καο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο
Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο
δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο .
Νπζηώδεο αβεβαηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2.1 επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε
νπνία πεξηγξάθεη φηη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ
θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ €39.589 κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη
θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, φπσο απηφ έρεη
αληηθαηαζηαζεί απφ 1/1/2019 απφ ην άξζξν 119 παξ.4 ηνπ Λ.4548/2018. Ρα γεγνλφηα απηά
ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Ζ γλψκε καο δελ ηξνπνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
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Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο,
γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα
δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα
πξνβεί ζ‘ απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε
καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη
ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη.
Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ,
κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Υο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Λνκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.
Δπίζεο:


Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε
καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη
πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή
παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην
ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηε
δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο
Δηαηξείαο.



Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.



Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο
αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ
απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο
πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο
λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο
αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή
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ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη
γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά
καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο
ειεγθηή. Υζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε
Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.


Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ,
θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο
ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε.

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη‘ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Λ. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην
πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ
έιεμε ηελ 31/12/2018.
β) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία ΘΔΛΡΟΝ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΙΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ
έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο
Ππκβνπιίνπ.
Αζήλα, 16 Ηνπιίνπ 2019
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Γεψξγηνο Ξ. Ξαλαγφπνπινο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 36471
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31 Γεθεκβξίνπ 2018

Ξνζά ζε €
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο
Πεκ.

31/12/2018

31/12/2017

Δλεξγεηηθό
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4.1

26.182

5.018

Αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

4.2

18.515

20.635

72

36

44.769

25.689

448.054

291.892

24.521

1.316

59.061

49.734

Πύλνιν

531.636

342.941

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

576.405

368.630

Πύλνιν
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

4.3
4.4
4.5

Ξαζεηηθό
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην

4.6.1

198.900

198.900

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ

4.6.2

7.648

4.934

Ινηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα

4.6.2

14.079

14.079

Απνηειέζκαηα εηο λέν

(240.121)

(100.158)

Πύλνιν

(19.493)

117.756

24.674

24.674

24.674

24.674

490.723

151.200

22.024

26.077

58.477

48.923

571.225

226.201

576.405

368.630

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ινηπέο πξνβιέςεηο

4.7

Πύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

4.8

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν
ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ

4.9

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξνζά ζε €
Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ
Πεκ.

1/1-31/12/2018

1/1-31/12/2017

Θχθινο εξγαζηψλ

4.10.1

563.045

733.627

Θφζηνο πσιήζεσλ

4.10.2

(557.047)

(512.841)

5.997

220.786

(165.117)

(153.481)

22.031

6.053

(137.089)

73.358

(160)

-

(137.249)

73.358

-

(26.077)

(137.249)

47.281

Κηθηό Θέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Ινηπά έζνδα/(έμνδα)
Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ
Σξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Θέξδε/(Εεκηέο) Ξξν Φόξσλ
Φνξνινγία εηζνδήκαηνο
Θέξδε/(Εεκηέο) Κεηά Φόξσλ

4.10.2

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξνζά ζε €
Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Κεηνρηθό
θεθάιαην
πόινηπν
31/12/2016
Θαζαξά
απνηειέζκαηα
ρξήζεο 2017
πόινηπν
31/12/2017
Θαζαξά
απνηειέζκαηα
ρξήζεο 2018
πόινηπν
31/12/2018

198.900

198.900

Ραθηηθό
απνζεκαηηθό
4.934

4.934

Ινηπά
απνζεκαηηθά
θεθάιαηα
14.079

14.079

2.714
198.900

7.648

14.079

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

Πύλνιν

(147.439)

70.475

47.281

47.281

(100.158)

117.756

(139.963)

(137.249)

(240.121)

(19.493)

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 40απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξνζά ζε €
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ
1/131/12/2018

1/131/12/2017

(137.249)

73.358

5.849

14.076

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

160

0

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

0

0

(131.240)

87.434

(179.368)

119.045

344.828

(190.699)

0

0

34.220

15.780

(24.893)

(32.791)

0

0

(24.893)

(32.791)

Δηζπξάμεηο Γαλείσλ

0

0

Ξιεξσκή Γαλείσλ

0

0

0

0

9.327

(17.010)

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ

49.734

66.745

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

59.061

49.734

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε/(Εεκίεο) ρξήζεσο πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο

Ξξνζαξκνγέο γηα ηελ ζπκθσλία ησλ θαζαξώλ ξνώλ από
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο :
Απνζβέζεηο

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αύμεζε)/Κείσζε ζε:
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο & Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο & Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο
Ρακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
`
Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
(Αγνξέο)/πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη αχισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα
Ρακεηαθέο εθξνέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ρακεηαθέο εθξνέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θαζαξή αύμεζε/ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξνζά ζε €

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεοΘΔΘ ΔΙΡΑ AΔ, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ.
ΖΘΔΘ ΔΙΡΑ AΔ εδξεχεη ζηελ Θαηζαξηαλή, Αδξηαλνππφιεσο 45, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην
Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ Κ.Α.Δ
40724/01/Β/98/281θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε 20 έηε (ιήμε έηνο 2020), ηα νπνία
άξρηζαλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ΘΔΘ Δζληθήο Δκβειείαο
Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, κε ζεκαηηθά πεδία, ζηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη
θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο επηθείκελεο δηαηάμεηο.
Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο ΘΔΘ ΔΙΡΑ είλαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε δπλαηφηεηα άζθεζεο θαη ζπλαθψλ πξνο ην αληηθείκελν απηφ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο έξεπλα, κειέηεο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, έθδνζε
εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζπκκεηνρή ζε
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.kek-elta.gr.
Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ
ηελ 19/07/2016 κε ηξηεηή δηάξθεηα θαη ε ζχλζεζή ηνπ έρεη σο εμήο:
ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

Ξαλαγηψηεο Θαιατηδίδεο
Σξήζηνο Γηακαληφπνπινο
Γεψξγηνο Κνπηεβειήο (παξαίηεζε 31/05/2019)

ΔΛΡΔΡΑΙΚΔΛΝΠ ΠΚΒΝΙΝΠ

Κηράιεο Θππξαίνο

ΚΔΙΝΠ

Γέζπνηλα Σαιθίδε

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδνπνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2018(ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2017)
εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π ζηηο 16/07/2019.
Ζ εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ ΑΔ (ΔΙ.ΡΑ. Α.Δ.), πνπ
ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 70%. Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΔΙ.ΡΑ.
Α.Δ (www.elta.gr).
2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΘΔΘ ΔΙΡΑ AΔ ηεο ρξήζεο 2018, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ).Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ
αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (goingconcern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί
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Ξνζά ζε €
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ππάξρνπλ ζπλζήθεο πνπ
ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη
ζρεδηάζεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο (βιέπε
ζρεηηθά ηελ ππ‘ αξηζκ. 2.1 ζεκείσζε).
Ζ εηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηα Γ.Ι.Ξ. 33 «Θέξδε αλά κεηνρή» θαη Γ.Ι.Ξ. 14 «Νηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» (αλαζεσξήζεθε κε ην Γ.Ξ.Σ.Ξ. 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο»), θαζψο
απηά δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε κε εηζεγκέλεο ή ππφ εηζαγσγή εηαηξείεο ζε
νξγαλσκέλε ρξεκαηαγνξά.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο
δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο εηαηξείαο. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη
ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη
ζηελ § 3.2 «Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο».
Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Ξξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ
εηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα.

2.1. Γπλαηόηεηα νκαιήο
(GoingConcern)

ζπλέρηζεο

ηεο

δξαζηεξηόηεηαο

ηεο

εηαηξείαο

Ζ Δηαηξεία έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηνπ επξχηεξνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Ρν ζχλνιν
ηεο αμίαο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαζίζηαηαη αξλεηηθφ θαη ε ζπλνιηθή αμία
ησλθπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ππνιείπεηαη θαηά €39.589 απφ ην
ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ζρεδηάζεη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάρζεθαλ κε δεδνκέλε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαοθαηάξηηζε επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κε ην νπνίν ηίζεηαη ζηφρνο
ζηαζεξνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηα ΔΙΡΑ θαη απφ άιιεο πεγέο κέρξη ην 2021, ηα έζνδα απφ
ηα ΔΙΡΑ, μεθηλψληαο απφ πνζφ €458.333 ην 2018, απμάλνληαη ζε €562.255,25 ην 2019,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Β‘ Ξξνηεξαηφηεηαο θαη εμαξηψληαη απφιπηα απφ ην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ εγθξίλνπλ ηα ΔΙΡΑ θαη‘ έηνο θαη γίλεηαη πξφβιεςε φηη ζα
ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε απηφ ην επίπεδν, κε εηήζηα αχμεζε 5%. Ρα έζνδα απφ άιιεο πεγέο γηα
φια ηα έηε δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αζξνηδνκέλσλ ησλ
εζφδσλ απφ ηα ΔΙΡΑ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ βησζηκφηεηαο 2018 – 2021. Ρα έζνδα
απφ άιιεο πεγέο κπνξνχλ λα απμάλνληαη απζηεξά ζε αληηζηνηρία κε ηα έζνδα απφ ηα ΔΙΡΑ
θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ 20% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ΘΔΘ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηε ζπλέπεηα ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ζηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνζήισζε
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη απφ ηελ νξζνινγηθή δηάζεζε πξνζσπηθνχ ηνπο ζην
ΘΔΘ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.
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Πε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ απφ δξάζεηο εθηφο ΔΙΡΑ, θαζνξηζηηθή
παξάκεηξν απνηειεί ην χςνο εζφδσλ απφ ηα ΔΙΡΑ, αθνχ νχησο ή άιισο ν ξπζκφο
δηείζδπζεο ζε άιια ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη, θπξίσο, ε ηαρχηεηα εθαξκνγήο ησλ
πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔΠΞ απφ ηελ ίδηα ππεξθαιχπηεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
ηίζεληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην (80%-20%) σο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ εζφδσλ. Υο εθ
ηνχηνπ, έρεη ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε νη πξνβιέςεηο αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ λα
είλαη ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ΘΔΘ κέρξη ην 2021.
2.2. Λέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 (βι. Πεκεηψζεηο
2.5.1).
2.2.1.
Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο
πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην
Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2018 ή κεηαγελέζηεξα.


ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ
επέθεξε ην λέν Ξξφηππν πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ
ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα «αλακελφκελεο δεκηέο»
απνκείσζεο, θαη επίζεο, κία νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο. Ρν λέν Ξξφηππν δελ έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.


ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ
ιφγσ Ξξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε
ησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηφζν ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ Γεληθά
Ξαξαδεθηψλ Ινγηζηηθψλ Αξρψλ (US GAAP). Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ελ
ιφγσ Ξξφηππν είλαη ζπλεπείο κε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο. Ρν λέν Ξξφηππν
αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαζηεξψλνληαο έλα πην
ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, εληζρχνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα
κεηαμχ θιάδσλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη
δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Ρν λέν Ξξφηππν
έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 18 «Έζνδα», ην ΓΙΞ 11 «Θαηαζθεπαζηηθέο Ππκβάζεηο»,
θαζψο θαη νξηζκέλεο Γηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα. Ρν λέν Ξξφηππν δελ έρεη
επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.


Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΞΣΑ 15. Νη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Ξξνηχπνπ, αιιά
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο
δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία
ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ
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εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα
αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.


Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 2: «Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε Ππλαιιαγώλ
Ξιεξσκήο βαζηδόκελσλ ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
ΓΞΣΑ 2. Πθνπφο ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο είλαη λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε
ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη κε θαηνρχξσζεο
ζηελ επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δηαθαλνλίδνληαη
κε κεηξεηά, ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ θέξνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαθαλνληζκνχ ζε ζπκςεθηζηηθή
βάζε γηα ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ, θαζψο θαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο κίαο πιεξσκήο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία κεηαβάιιεη ηελ
ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ δηαθαλνληδφκελε κε κεηξεηά ζε δηαθαλνληδφκελε κε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 4: «Δθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα
ζε ζπλδπαζκό κε ην ΓΞΣΑ 4 Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 4. Πθνπφο
ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ινγηζηηθψλ
επηδξάζεσλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΓΞΣΑ 9
Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα θαη ηνπ ππφ έθδνζε Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Νη
ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 4 επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε αζθάιηζε λα αλαβάιινπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 έσο ην 2021 («πξνζσξηλή απαιιαγή»), θαη επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο
εθδφηεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αληί ζηα
θέξδε ή ζηηο δεκηέο, ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΓΞΣΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο («πξνζέγγηζε
επηθάιπςεο»).Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.


Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2014-2016 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ –
Θχθινο 2014-2016», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα
Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 1: Γηαγξαθή
ησλ βξαρππξφζεζκσλ εμαηξέζεσλ γηα ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ, ΓΙΞ 28:
Δπηκέηξεζε κίαο ζπγγελνχο ή κίαο θνηλνπξαμίαο ζηελ εχινγε αμία. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ
έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 40: «Κεηαθνξέο Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηα από ή ζε
άιιεο θαηεγνξίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 40. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε αξρή γηα ηηο
κεηαθνξέο απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ψζηε λα θαζνξηζηεί φηη (α) κία κεηαβίβαζε απφ,
ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή
ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, θαη (β) κία ηέηνηα κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ζα
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Ξνζά ζε €
πεξηειάκβαλε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πνζφλ ην ελ ιφγσ αθίλεην πιεξνί ηα θξηηήξηα
ηαμηλφκεζήο ηνπ σο επελδπηηθφ αθίλεην. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζηε ρξήζε ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε /απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ
επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.


ΔΓΓΞΣΑ 22 «Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λόκηζκα θαη Ξξνθαηαβιεηέν Αληάιιαγκα»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε κίαο λέαο Γηεξκελείαο, ηεο ΔΓΓΞΣΑ
22. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ.
ζπλαιιαγέο εζφδσλ) φηαλ έρεη ιεθζεί ή δνζεί πιεξσκή πξνθαηαβνιηθά. Ζ λέα Γηεξκελεία
δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
2.2.2.
Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο
πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην
Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ
είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 ΓΞΣΑ 16 «Κηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ πξνέβε ζηελ έθδνζε
ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 16. Πθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο λένπ
Ξξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε
κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη πηζηά
απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε.
Ρν ΓΞΣΑ 16 αληηθαζηζηά ηελ ππάξρνπζα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ βάζεη ησλ
ΓΙΞ 17 «Κηζζψζεηο», ΔΓΓΞΣΑ 4 «Ξξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκθσληψλ πνπ εκπεξηέρνπλ
κίζζσζε», ΚΔΓ 15 «Ιεηηνπξγηθέο Κηζζψζεηο – Θίλεηξα» θαη ΚΔΓ 27 «Αμηνιφγεζε
ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ ηε λνκηθή κνξθή κίζζσζεο». Ρν λέν Ξξφηππν απαηηεί νη κηζζσηέο
λα αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο κηζζψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, θαζψο εηζάγεη
έλα λέν εληαίν κνληέιν παξνπζίαζεο φισλ ησλ κηζζψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Ρν Ξξφηππν παξέρεη εμαηξέζεηο γηα ηηο βξαρπρξφληεο κηζζψζεηο
παγίσλ θαη ηηο κηζζψζεηο παγίσλ ρακειήο αμίαο. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ
γηα ηνπο εθκηζζσηέο παξακέλεη αληίζηνηρε κε απηή ηνπ πξνυπάξρνληνο πξνηχπνπ, δειαδή
νη εθκηζζσηέο ζα ζπλερίδνπλ λα ηαμηλνκνχλ ηηο κηζζψζεηο ηνπο ζε ιεηηνπξγηθέο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο. Ρν ΓΞΣΑ 16 ηίζεηαη ζε ηζρχ γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ
ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019, κε λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη.
 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9: «Ξξνπιεξσζέληα Πηνηρεία κε Αξλεηηθή
Απόδνζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2019)
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 9. Βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9, κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα ζα επηκεηξνχζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αξλεηηθή
απφδνζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
«αξλεηηθήο απφδνζεο» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δεκηνπξγεί ελδερφκελεο ηακεηαθέο
ξνέο νη νπνίεο δελ απνηεινχληαη κφλν απφ πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ.
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Ξνζά ζε €
Βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα επηκεηξνχλ
ζπγθεθξηκέλα πξνπιεξσηέα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αξλεηηθή
απφδνζε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ, εθφζνλ πιεξείηαη κία ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019.
 ΔΓΓΞΣΑ 23 «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε Σεηξηζκνύο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2019)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε κίαο λέαο Γηεξκελείαο, ηεο ΔΓΓΞΣΑ 23.
Ρν ΓΙΞ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» πξνζδηνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ ηξέρνληνο θαη
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, αιιά δελ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα
αληηθαηνπηξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ ΔΓΓΞΣΑ 23 πεξηιακβάλεη ηηο
επηπξφζζεηεο ηνπ ΓΙΞ 12 απαηηήζεηο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη
λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ
εηζνδήκαηνο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο
ηνπ Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019.
 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 28: «Καθξνπξόζεζκεο Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο θαη
Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2019)
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 28. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ
ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ ζε κία ζπγγελή ή
θνηλνπξαμία – ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο – βάζεη ηνπ
ΓΞΣΑ 9. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ
Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2015-2017 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ –
Θχθινο 2015-2017», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα
Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 3 - ΓΞΣΑ 11:
Ππκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ν απνθηψλ ζε κία απφ θνηλνχ
ιεηηνπξγία, ΓΙΞ 12: Δπηπηψζεηο ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο απφ πιεξσκέο γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηαμηλνκεκέλα σο ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ΓΙΞ 23: Θφζηε
δαλεηζκνχ επηιέμηκα γηα θεθαιαηνπνίεζε. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19: «Ρξνπνπνίεζε, Ξεξηθνπή ή Γηαθαλνληζκόο
Ξξνγξάκκαηνο Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19, βάζεη ησλ νπνίσλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα
ρξεζηκνπνηεί επηθαηξνπνηεκέλεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
θφζηνπο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ θαζαξνχ ηφθνπ γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν κεηά
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Ξνζά ζε €
ηελ ηξνπνπνίεζε, ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε παξνρή πεξηζζφηεξν ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο
ρξήζηεο απηψλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Αλαζεώξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2020)
Ρνλ Κάξηην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ
ζεκάησλ ηα νπνία δελ θαιχπηνληαλ, θαζψο επίζεο θαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο θαζνδεγήζεηο. Ρν αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ
Ξιαίζην ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη έλα λέν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ
επηκέηξεζε, ζην νπνίν αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο επηκέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή κίαο βάζεο επηκέηξεζεο,
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη
θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ απναλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ππνρξεψζεσλ απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ξεξαηηέξσ, ην αλαζεσξεκέλν
Δλλνηνινγηθφ Ξιαίζην ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη βειηησκέλνπο
νξηζκνχο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζνδήγεζε πνπ
ππνβνεζά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ νξηζκψλ, επηθαηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη
δηεπθξηλίζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο νη ξφινη ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο
θαη ηεο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ επηκέηξεζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ζ
Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ
Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Ρξνπνπνηήζεηο
ζηηο
Αλαθνξέο
ηνπ
Δλλνηνινγηθνύ
Ξιαηζίνπ
ηεο
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020)
Ρνλ Κάξηην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε Ρξνπνπνηήζεσλ ζηηο Αλαθνξέο ηνπ
Δλλνηνινγηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαζεψξεζήο
ηνπ. Νξηζκέλα Ξξφηππα πεξηιακβάλνπλ ξεηέο αλαθνξέο ζε πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο ηνπ
Δλλνηνινγηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ σο άλσ αλαθνξψλ θαη ε ππνζηήξημε γηα ηε
κεηάβαζε ζην αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Ξιαίζην ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ζ
Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ
Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 3: «Νξηζκόο κίαο Δπηρείξεζεο» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2020)
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 3 πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνλ νξηζκφ κίαο επηρείξεζεο. Νη
ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα πξνζδηνξίζνπλ αλ κία απφθηεζε απνηειεί
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή απφθηεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Ν ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο επηζεκαίλεη φηη ε εθξνή κίαο επηρείξεζεο είλαη λα παξέρεη
αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο, ελψ ν πξνγελέζηεξνο νξηζκφο εζηίαδε ζηηο απνδφζεηο
ππφ ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή άιισλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ζηνπο
επελδπηέο θαη ζε ηξίηνπο. Δπηπιένλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ην
IASB κέζσ ηεο ελ ιφγσ έθδνζεο παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθή θαζνδήγεζε. Ζ Δηαηξεία ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 θαη ζην ΓΙΞ 8: «Νξηζκόο ηνπ Νπζηώδνπο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2020)
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ
νπζηψδνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξν γηα ηηο εηαηξείεο λα πξνβνχλ ζε άζθεζε
θξίζεο ζρεηηθά κε ην νπζηψδεο κέγεζνο. Ν νξηζκφο ηνπ νπζηψδνπο βνεζά ηηο εηαηξείεο λα
απνθαζίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο
Θαηαζηάζεηο. Ν λένο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΙΞ 1 θαη ην ΓΙΞ 8. Νη ηξνπνπνηήζεηο
απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο θαη πψο απηφο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε ε νπνία κέρξη ηψξα πεξηιακβαλφηαλ ζε
άιια Ξξφηππα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
2.3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο.
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ,
εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δπεξεάδνπλ,επίζεο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά
εζφδσλ θαη εμφδσλ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα
νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ
παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα
κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ
επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Θξίζεηο
Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ
ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θπξίσο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ.

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο
θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα
ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη
γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία
ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο,
ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα
ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ
εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ
παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο
νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο
πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Πηε ζεκείσζε
4 «Πχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ», αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο
έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο.
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Δθηίκεζε απνκείσζεο
Δηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε
θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ελζψκαηα πάγηα ζπγθξίλνληαο
ηε ινγηζηηθή αμία κε ην άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ
αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ζ ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ. ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο.
πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ
θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηαηξεία
αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε
εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην
ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην
νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην
θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά
ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη.
vi) Ξξνβιέςεηο γηα αλακελόκελεο πηζησηηθέο δεκίεο από απαηηήζεηο από
πειάηεο
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, κε ηελ νπνία, ε πξφβιεςε δεκίαο επηκεηξάηαη ζε πνζφ
ίζν κε ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα δσήο γηα ηηο απαηηήζεηο απφ
πειάηεο θαη ηα ζπκβαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
iv) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο
Ζ χπαξμε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ, απαηηεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηελ
ζπλερή δηελέξγεηα παξαδνρψλ θαη αμηνινγηθψλ θξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα
κειινληηθά γεγνλφηα λα ζπκβνχλ ή λα κελ ζπκβνχλ θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ
πνπ ηα γεγνλφηα απηά κπνξεί λα έρνπλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Ν θαζνξηζκφο
ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ
πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε κειινληηθά γεγνλφηα, λφκνπο, θαλνληζκνχο θηι.
Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα
κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ. Όηαλ πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Γηνίθεζε επαλεμεηάδεη ηα γεγνλφηα βάζεη ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα νδεγεζεί θαη ζε αλαζεψξεζε ησλ εθηηκήζεψλ ηεο.

3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
3.1. Γεληθά
Νη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεκκέλσλ
εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο:
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ.
3.2. Έζνδα
Πχκθσλα κε ην ΓΣΞΑ 15, θαζηεξψλεηαη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
εζφδσλ απφ ζπκβφιαηα κε πειάηεο:
1. Ξξνζδηνξηζκφο ηεο (ησλ) ζχκβαζεο (ζπκβάζεσλ) κε ηνλ πειάηε.
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2.
3.
4.
5.

Ξξνζδηνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο.
Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο
Δπηκεξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο ζηηο ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Αλαγλψξηζε εζφδνπ φηαλ (ή θαζψο) ε Δηαηξεία ηθαλνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο.

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη ζην πνζφ θαηά ην νπνίν κία νληφηεηα πξνζδνθά λα έρεη
σο αληάιιαγκα γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ζε έλαλ αληηζπκβαιιφκελν.
Θαηά ηελ αλάζεζε κηαο ζχκβαζεο ζην παξφλ πξφηππν θαζνξίδεηαη θαη ε ινγηζηηθή
παξαθνινχζεζε ησλ επηπξφζζεησλ εμφδσλ θαζψο θαη ησλ άκεζσλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο απηήο.
Υο έζνδν νξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα δηθαηνχηαη σο
αληάιιαγκα γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ κεηαβίβαζε ζε έλαλ πειάηε. Δάλ ην
ππνζρφκελν αληάιιαγκα ζε κηα ζχκβαζε πεξηιακβάλεη κεηαβιεηφ πνζφ, ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα εθηηκά ην πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα δηθαηνχηαη έλαληη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ
ππνζρφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε. Ρν πνζφ αληαιιάγκαηνο κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη ιφγσ εθπηψζεσλ, επηδνηήζεσλ ηηκήο, επηζηξνθψλ ρξεκάησλ, πηζηψζεσλ,
κεηψζεσλ ηηκήο, θηλήηξσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ απφδνζεο, θπξψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ
ζηνηρείσλ. Ρν ππνζρφκελν αληάιιαγκα κπνξεί επίζεο λα κεηαβάιιεηαη, εάλ ην δηθαίσκα κηαο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο επί ηνπ αληαιιάγκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ επέιεπζε ή κε επέιεπζε
κειινληηθνχ γεγνλφηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πνζφ αληαιιάγκαηνο ζα είλαη κεηαβιεηφ, εάλ ην
πξντφλ έρεη πσιεζεί κε δηθαίσκα επηζηξνθήο ή εάλ έρεη δνζεί ππφζρεζε ζηαζεξνχ πνζνχ σο
πξφζζεηε παξνρή απφδνζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ νξφζεκνπ.
Ζ κεηαβιεηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληάιιαγκα πνπ ππφζρεηαη έλαο πειάηεο δχλαηαη λα
αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε. Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηηκά ην πνζφ ηνπ κεηαβιεηνχ
αληαιιάγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο, αλαιφγσο πνηα κέζνδνο
ζεσξεί φηη πξνβιέπεη θαιχηεξα ην πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα δηθαηνχηαη:
α) Δθηηκψκελε αμία —ε εθηηκψκελε αμία ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ
βάζεη πηζαλνηήησλ πνζψλ ζε έλα εχξνο πηζαλψλ πνζψλ αληαιιάγκαηνο. Ζ
εθηηκψκελε αμία απνηειεί θαηάιιειε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ κεηαβιεηνχ
αληαιιάγκαηνο, εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη κεγάιν αξηζκφ ζπκβάζεσλ κε
παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά.
β) Ρν πηζαλφηεξν πνζφ —ην πηζαλφηεξν πνζφ είλαη ην κνλαδηθφ πηζαλφηεξν πνζφ ζε έλα
εχξνο πηζαλψλ πνζψλ αληαιιάγκαηνο (ήηνη, ε κνλαδηθή πηζαλφηεξε έθβαζε ηεο
ζχκβαζεο). Ρν πηζαλφηεξν πνζφ απνηειεί θαηάιιειε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ
κεηαβιεηνχ αληαιιάγκαηνο, εάλ ε ζχκβαζε έρεη κφλν δχν πηζαλέο εθβάζεηο (γηα
παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα εμαζθαιίδεη πξφζζεηε παξνρή απφδνζεο ή φρη).
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ έζνδα φηαλ ηθαλνπνηεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο,
κεηαβηβάδνληαο ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο βάζεη ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Ζ απφθηεζε ηνπ
ειέγρνπ απφ ηνλ πειάηε γίλεηαη φηαλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηε ρξήζε θαη λα
αληιεί νπζηαζηηθά φια ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηφ ην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία. Ν έιεγρνο
κεηαβηβάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ρα
έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν έιεγρνο ηνπ αγαζνχ κεηαθέξεηαη
ζηνλ πειάηε, ζπλήζσο θαηά ηελ παξάδνζή ζε απηφλ, θαη δελ ππάξρεη θακία ππνρξέσζε πνπ
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ απνδνρή ηνπ αγαζνχ απφ ηνλ πειάηε.
Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο εζφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ δεζκεχζεηο εθηέιεζεο πνπ
εθπιεξψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, γηα ηελ Δηαηξεία είλαη νη εμήο:
Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ
Ρν έζνδν απφ ζπκβάζεηο κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ην ζηάδην
νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πχκθσλα κε ηε κέζνδν
πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο, ην έζνδν γεληθά αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο
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παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο επίδνζεο κέρξη ζήκεξα ζε πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ
πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ.
Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί
βάζηκα, ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη
αλαθηήζηκεο.
Ρν πνζφ ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπκθσλία γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ
κεηαγελέζηεξα, εγγξάθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηεο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. Απηφ ην έζνδν (deferredincome)
πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «ινηπέο ππνρξεψζεηο».
Πε πεξηπηψζεηο πνπ ίζσο κεηαβιεζνχλ νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ εζφδσλ, νη δαπάλεο ή ν
βαζκφο νινθιήξσζεο αλαζεσξνχληαη. Απηέο νη αλαζεσξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ εθηηκψκελσλ εζφδσλ ή δαπαλψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηα έζνδα ηεο
πεξηφδνπ ζηηο νπνίεο νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε
γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε.
3.3. Άπια ζηνηρεία
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ παξαγσγή ή ζηε δηνίθεζε.
Νη δαπάλεο νη νπνίεο θεθαιαηνπνηνχληαη απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο
θαηά ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ηνπο. Δπηπιένλ, θαη ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ ππφθεηηαη
ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.
3.4. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Δδαθηθέο εθηάζεηο θαηερφκελεο γηα ηελ παξαγσγή ή ηε δηνίθεζε εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο
θηήζεο ηνπο. Θαζψο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, νη ζρεηηθέο
ινγηζηηθέο αμίεο δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε.
Ρα θηίξηα, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην
θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο
απνκείσζεο. Πην θφζηνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ
ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα,
εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.
Ρα θφζηε ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Αλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρνπλ ππνζηεί κηα ππνηίκεζε ή κηα
δεκηά απνκείσζεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Ρν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηε δηάζεζε ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ
ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Νη απνζβέζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο
δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Νη σθέιηκεο δσέο (έηε) ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:
Γηακνξθψζεηο Θηηξίσλ
Έπηπια
Δθηππσηέο / Hardware

12
10
1-5

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, νη σθέιηκεο δσέο θαη νη κέζνδνη απφζβεζεο επαλεμεηάδνληαη θαη
πξνζαξκφδνληαη εάλ είλαη απαξαίηεην ζην ηέινο θάζε ρξήζεο.
3.4.1. Έιεγρνο κείσζεο ησλ αζώκαησλ - ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Νη αζψκαηεο θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο
απνκείσζεο. Νη δεκηέο απφ κείσζε ηεο αμίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, αξρηθά
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κεηψλνπλ ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο. Θάζε απνκέλνπζα δεκηά απνκείσζεο επηβαξχλεη
ηα απνηειέζκαηα.
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ νη ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε
απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθφκε δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο
ρξήζε εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ην ειάρηζην ζε εηήζηα βάζε. Ρα ππφινηπα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε
ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ζ δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζην πνζφ
θαηά ην νπνίν, ε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία.
Αλαθηήζηκε αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, απνηειεί ην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο
εχινγεο αμίαο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο (πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ).
Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα επαλεθηηκνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκηά
απνκείσζεο πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη.
3.5. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα
3.5.1. Ραμηλόκεζε θαη αξρηθή αλαγλώξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνύ
Κε εμαίξεζε ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηκεηξψληαη ζηελ ηηκή ηεο ζπλαιιαγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ΓΞΣΑ 15, ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ
εχινγε αμία πξνζζέηνληαο ην ζρεηηθφ θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ εθείλα πνπ απνηεινχλ
θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, ηαμηλνκνχληαη ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο,

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ,

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
Όια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο
πεξηιακβάλνληαη
ζηα
θνλδχιηα
«Ινηπά
ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα»,
«Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα» θαη «Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα», εθηφο απφ ηελ απνκείσζε ησλ
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ.

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδνπλ ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 γηα ηηο εκπνξηθέο θαη
ινηπέο απαηηήζεηο, ππνινγίδνληαο ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο γηα φιε ηε δηάξθεηα
δσήο ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, νη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο
ζπληζηνχλ ηηο αλακελφκελεο ειιείςεηο ζηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ιακβάλνληαο ππφςε
ην ελδερφκελν αζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, ε
Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί έλαλ πίλαθα πξνβιέςεσλ έρνληαο νκαδνπνηήζεη ηα αλσηέξσ
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε βάζε ηε θχζε θαη ελειηθίσζε ησλ ππνινίπσλ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνπο νθεηιέηεο, πξνζαξκνζκέλα γηα
κειινληηθνχο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηνπο νθεηιέηεο θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
3.5.2. Ραμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
Θαζψο νη ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παξέκεηλαλ ζε
κεγάιν βαζκφ φκνηεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ νξίδνληαλ ζην ΓΙΞ 39, νη ινγηζηηθέο
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πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ
επεξεάζηεθαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 9.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο,
πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη εθηφο ηνπ θφζηνπο έθδνζεο
ζρεηηθά κε ηνλ δαλεηζκφ.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο,
εθηφο εάλ ε Δηαηξεία δηαηεξεί αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηελ ηαθηνπνίεζε
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα:
(i)
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία
ηνπο θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνη ινγαξηαζκνί θαη
ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη κε βάζε ηηο ζπκθσλεζείζεο πηζηψζεηο.
3.5.3. Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο κφλν
εάλ ππάξρεη ην παξφλ λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηα αλαγλσξηζκέλα πνζά θαη πξνηίζεηαη
λα ηα εθθαζαξίζεη ζε θαζαξή βάζε ή λα απαηηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα
δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα.
3.6. Φόξνο Δηζνδήκαηνο
─ Ρξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή
απαηηήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
πνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ, βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ
θεξδψλ γηα ηε ρξήζε. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή
ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
─ Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ
εζηηάδεη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο
αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο βάζεηο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη
ζα αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εάλ ε αλαζηξνθή απηψλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα
ειεγρζεί απφ ηελ εηαηξεία ελψ αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ην
κέιινλ. Δπηπξνζζέησο, νη θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο
πεξηφδνπο θαζψο θαη θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ζηελ εηαηξεία αλαγλσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.
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Ξνζά ζε €
Θακία αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κίαο
απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην
θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκηά.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Νη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Κφλν κεηαβνιέο ζηηο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ
αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή
πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη
ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη
κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα
είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο
ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.
3.7. Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην
ηακείν θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο
ρξεκαηαγνξάο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν. Νη
αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε εχινγε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
3.8. Ίδηα Θεθάιαηα
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί. Νη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Ζ αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην
άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο
ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ
εηζνδήκαηνο πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ρα ζηνηρεία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ α) δεκηνπξγνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη β) παξέρνπλ έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο ζηνλ
θάηνρν ηνπ κέζνπ λα ην κεηαηξέςεη ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
αλαγλσξίδνληαη μερσξηζηά ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη.
Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηήζεη ηνπο ίδηνπο ηεο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ηα κέζα απηά (νη
«ίδηεο κεηνρέο») αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Αλ απηέο νη κεηνρέο κεηαγελέζηεξα
επαλεθδίδνληαη, ην ηίκεκα πνπ ιακβάλεηαη (θαζαξφ απφ ηα ζρεηηθά θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο θαη
ην ζρεηηθφ φθεινο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο) πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ
απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο. Θαηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε, ή αθχξσζε ηδίσλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα θέξδνο ή δεκία
ζηα απνηειέζκαηα.
3.9. Ξξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο απαηηήζεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε
εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ Δηαηξεία ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ν
ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα.
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Ξνζά ζε €
Κία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο
ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα εγγπήζεηο
πξντφλησλ, λνκηθέο αληηδηθίεο ή επαρζή ζπκβφιαηα.
Νη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ πξφγξακκα
έρεη αλαπηπρζεί θαη εθηειεζηεί, ή ε Γηνίθεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ αλαθνηλψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζ‘ απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ απηφ. Ξξνβιέςεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο.
Όηαλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ κηαο πξφβιεςεο
αλακέλεηαη λα απνδεκησζεί απφ θάπνην άιιν κέξνο, ε απνδεκίσζε ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη
κφλνλ φηαλ, είλαη θαη‘ νπζία βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί, αλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε θαη απηή αληηκεησπηζηεί σο έλα ηδηαίηεξν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Ρν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο
πξφβιεςεο.
Ρν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ
πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ απνδεκίσζε.
Κηα πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο ζρεκαηηζηεί
πξφβιεςε. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.
Νη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε
παξνχζα δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ
εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε
ηελ παξνχζα δέζκεπζε.
Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο
πξφβιεςεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα
ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε.
Ρν πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε
δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε θηλδχλνπο. Ρν επηηφθην
δελ αληαλαθιά θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακηαθψλ ξνψλ έρνπλ
πξνζαξκνζηεί.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο απμάλεη
ζε θάζε πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε αχμεζε
αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ
δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη κία εθξνή ζα απαηηεζεί γηα δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, σο έλα ζχλνιν. Κία πξφβιεςε
αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο γηα έλα ζηνηρείν πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή.
Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα
απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε ζα αλαζηξέθεηαη.
Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δπλαηή εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζαλ απνηέιεζκα παξνπζψλ
δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί
αμηφπηζηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ, εθηφο εάλ
ζεσξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ.
Απηέο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο
απφθηεζεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ.
Αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην πςειφηεξν πνζφ κίαο ζπγθξίζηκεο πξφβιεςεο φπσο
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη ζην πνζφ πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί, κείνλ θάζε απφζβεζε.
Ξηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο.
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4. Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
4.1. Αλάιπζε ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ξαξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο:

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017
πφινηπν έλαξμεο
Ξξνζζήθεο
Ξσιήζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο απνζβέζεσλ
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018
πφινηπν έλαξμεο
Ξξνζζήθεο
Ξσιήζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο απνζβέζεσλ
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Θηίξηα

Ινηπόο εμνπιηζκόο

Πύλνιν

342
0
0
(102)
-

5.742
11.597
0
(12.560)

6.084
11.597
0
(12.662)
0

239

4.779

5.018

3.552
(3.313)

525.830
(521.050)

529.382
(524.363)

239

4.779

5.018

Θηίξηα

Ινηπόο εμνπιηζκόο

239
0
0
(102)
-

4.779
24.893
0
(3.627)

5.018
24.893
0
(3.729)
0

137

26.046

26.182

3.552
(3.415)

550.723
(524.677)

554.275
(528.093)

Πύλνιν
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Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018

137

26.046

26.182

Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο.Γελ ππήξραλ ππνζήθεο επί ησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.
4.2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/, ελψ νη καθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο αθνξνχλ δνζείζεο εγγπήζεηο.Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.:

Ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα Ζ/
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2017
Ξξνζζήθεο
Ξσιήζεηο-Γηαγξαθέο
Γαπάλε απφζβεζεο

855
21.194
0,00
(1.414)

Απφζβεζε πσιήζεσλ
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2017

20.635

Ξξνζζήθεο

0

Ξσιήζεηο-Γηαγξαθέο

0

Γαπάλε απφζβεζεο

(2.119)

Απφζβεζε πσιήζεσλ
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2017
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε

18.515
Ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα Ζ/
124.363
(123.509)
855
145.558
(124.923)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2017

20.635

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

145.558

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018

(127.042)
18.515

Πειίδα 34 από 41

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
31 Γεθεκβξίνπ 2018

Ξνζά ζε €
4.3. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2018

31/12/2017

386.752

263.419

5.320

3.720

55.982

24.753

448.054

291.892

ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ ΑΔ
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ ΑΔ
ΙΝΗΞΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ
Πύλνιν

4.4. Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ρα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Σξεψζηεο δηάθνξνη

31/12/2018

31/12/2017

24.343

1.137

179

179

24.521

1.316

Ξξνθαηαβνιεο& πηζηψζεηο
Πύλνιν

4.5. Ρακεηαθάδηαζεζίκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
31/12/2018

31/12/2017

849

4.266

58.212

45.468

59.061

49.734

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο
Πύλνιν

4.6. Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο
4.6.1. Κεηνρηθό θεθάιαην
Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 198.900,
δηαηξνχκελν ζε 6.630 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 30 έθαζηε.
4.6.2. Aπνζεκαηηθά
Ρα «Απνζεκαηηθά» ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2017
Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2017
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Ραθηηθό
απνζεκαηηθό

Ινηπά
απνζεκαηηθά

4.934
0
4.934

14.079
0
14.079

Πύλνιν
19.013
0
19.013
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πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2018
Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2018
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018

4.934
2.714
7.649

14.079
0
14.079

19.013
2.714
21.728

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηεο εηαηξείαο,
παξαηίζεηαη ζηελ ―Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ‖ ηνπ παξφληνο.
Toζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018 έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν
ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, φπσο απηφ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ
1/1/2019 απφ ην άξζξν 119 παξ.4 ηνπ Λ.4548/2018.Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε κία
ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ
ζέκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη:
 Ξηζηνπνίεζε σο Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2.
 Ξαξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζε ηξίηνπο θνξείο (ΔΓΑΞ, ΝΑΠΑ, ΝΠΔ, ΔΟΓΝΠΔ,
ΘΡΞ, ΘΡΔΙ, ΝΠ θιπ.) κε ζέκα ηελ ‗‘Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη θαπζίκνπ ζηελ
νδήγεζε‘‘.
 ινπνίεζε ηνπ Erasmus+ Programme ―Innov‘Age in the PostalSector‖ πνπ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε ησλ ειηθηψλ ζηνλ ηαρπδξνκηθφ ηνκέα (LeaderLaPoste, France).
 Θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε λέα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα
Ρελ ηεηξαεηία 2018-2021 αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ λέεο ζεηξέο δξάζεσλ θαηάξηηζεο νη
νπνίεο ζα εληζρπζνχλ κε ζεκαληηθέο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη δηθηχσζεο πξνθεηκέλνπ λα
απμήζνπλ ην κεξίδην ησλ λέσλ ππεξεζηψλ εμεηδίθεπζεο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο ΔΙΡΑ θαη
λα παξνπζηάδνπλ κία απμεηηθή πνξεία πσιήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 20% θαηά κ.ν. αλά έηνο.
4.7. Ινηπέο πξνβιέςεηο
Ρν πνζφ ησλ επξψ 24.674 αθνξά ζε πξφβιεςε γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο πνζνχ επξψ 10.000
θαη πξφβιεςε γηα ελδερφκελνπο πξφζζεηνπο θφξνπο ηεο αλέιεγθηεο ρξήζεο 2010πνζνχ
επξψ 14.674.

4.8. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
εηαηξείαο.

Ξξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Πύλνιν

31/12/2018

31/12/2017

489.822

150.299

901

901

490.723

151.200

4.9. Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο.

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε

31/12/2018

31/12/2017

14.736

11.609
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Ξνζά ζε €
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

1.470

2.275

42.271

35.039

58.477

48.923

Ξηζησηέο δηάθνξνη
Πύλνιν
4.10.

Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ

4.10.1. Θύθινο Δξγαζηώλ
Πηνλ θχθιν εξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο,
ελψ ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο έρεη σο εμήο:
Ξνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο

1/1 - 31/12/2018
1,07%

1/1 - 31/12/2017
30,10%

4.10.2. Έμνδα αλά θαηεγνξία
Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ γηα ην 2018 θαη 2017 αλά θαηεγνξία είρε σο αθνινχζσο:
1/1 - 31/12/2018
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα Έμνδα
Απνζβέζεηο
Πύλνιν
1/1 - 31/12/2017
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα Έμνδα
Απνζβέζεηο
Πύλνιν

4.11.

Θόζηνο
πσιεζέλησλ

Έμνδα
δηνίθεζεο

Πύλνιν

12.126

48.505

60.631

375.642

82.035

457.677

82.644

16.068

98.712

1.760

440

2.200

80.196

16.900

97.096

4.679

1.170

5.849

557.047

165.117

722.164

Θόζηνο
πσιεζέλησλ

Έμνδα
δηνίθεζεο

Πύλνιν

10.537

42.147

52.684

361.540

67.650

429.190

70.624

17.326

87.950

1.760

440

2.200

57.120

23.103

80.223

11.261

2.815

14.076

512.842

153.481

666.323

Ππκθσλία ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο
Ξνζά ζε €

31/12/2018

31/12/2017

Ρξέρνλ έμνδν θφξνπ

-

26.077

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Απνηειεζκάησλ

-

-

-

26.077
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Ξνζά ζε €
Ξνζά ζε €

31/12/2018

Θέξδε (Εεκηέο) Ξξν Φόξσλ

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
Αλακελφκελν θνξνινγηθφ έμνδν κε ηνλ
ζεζπηζκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
Φφξνο επί κε αλαγλσξηδφκελσλ θνξνινγηθά
δαπαλψλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνπ
δελ αλαγλσξίζηεθε
Ξξαγκαηνπνηεζέλ θνξνινγηθό έμνδν,
θαζαξό
Πηαζκηζκέλνο θνξνινγηθόο
ζπληειεζηήο
4.12.

31/12/2017

(137.249)

73.358

29%

29%

(39.802)

21.274

11.679

4.803

28.123

-

-

26.077

0,00%

35,55%

Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε

ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ - ΑΓΝΟΔΠ 1/1/2017-31/12/2017
ΞΩΙΖΡΖΠ
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
Ξνζά ζε €
ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΔΙΡΑ Α.Δ.
*
609.464,25
5.335.397,23
ΔΙΡΑ Α.Δ.
285.106,88
*
1.366,77
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
8.050,00
*
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
2.802.995,54
ΔΙΡΑ Α.Δ.
3.088.102,42
617.514,25
5.336.764,00
ΠΛΝΙΑ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ - ΑΓΝΟΔΠ 1/1/2018-31/12/2018
ΞΩΙΖΡΖΠ
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
Ξνζά ζε €
ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΔΙΡΑ Α.Δ.
*
458.333,00
2.599.661,81
ΔΙΡΑ Α.Δ.
294.082,24
*
3.732,83
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
20.486,00
*
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
2.655.014,08
ΔΙΡΑ Α.Δ.
2.949.096,32
478.819,00
2.603.394,64
ΠΛΝΙΑ

ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ

Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ
δφζεθε ή ιήθζεθε.

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 31/12/2018
ΞΝΣΟΔΩΠΖ
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
Ξνζά ζε €
ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΔΙΡΑ Α.Δ.
*
477.803,86
10.716.609,85
ΔΙΡΑ Α.Δ.
386.752,21
*
5.320,00
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
0,00
641,12
*
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
ΔΙΡΑ Α.Δ.
386.752,21
478.444,98
10.721.929,85
ΠΛΝΙΑ

ΠΛΝΙΑ
3.057.994,81
297.815,07
2.675.500,08
6.031.309,96

ΠΛΝΙΑ
5.944.861,48
286.473,65
2.811.045,54
9.042.380,67

ΠΛΝΙΑ
11.194.413,71
392.072,21
641,12
11.587.127,04
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ΑΞΑΗΡΖΠΖ

Ξνζά ζε €
ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 31/12/2017
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
Ξνζά ζε €
ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΔΙΡΑ Α.Δ.
*
125.455,35
9.575.419,74
ΔΙΡΑ Α.Δ.
263.418,61
*
3.720,00
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.
0,00
2.536,36
*
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
ΔΙΡΑ Α.Δ.
263.418,61
127.991,71
9.579.139,74
ΠΛΝΙΑ

4.13.

ΠΛΝΙΑ
9.700.875,09
267.138,61
2.536,36
9.970.550,06

Ξαξνρέο απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνύ

Πηελ ΘΔΘ ΔΙΡΑ ΑΔ απαζρνινχληαη άηνκα ηα νπνία είλαη κε απφζπαζε απφ ηελ κεηξηθή ΔΙΡΑ
Α.Δ. Ρν θφζηνο ηνπ απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ (πξν ΦΞΑ) αλέξρεηαη γηα ηε ρξήζε 2018ζε
επξψ 287.146 έλαληη πνζνχ επξψ 273.343 γηα ηε ρξήζε 2017. Ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε
απφζπαζε γηα ην 2018αλήιζε ζε 4 άηνκα έλαληη 6 αηφκσλ γηα ηε ρξήζε 2017.
4.14.

Ππλαιιαγέο κε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε

Γηα ηε ρξήζε 2018 ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ Γ.Π αλήιζε ζε πνζφ €60.630,91, ελψ
γηα ην 2017 ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ΓΠ αλήιζε ζε πνζφ €52.683,27.
4.15.

Δγγπήζεηο

Ζ Δηαηξεία έρεηηηο αθφινπζεο εγγπήζεηο:

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ
Πύλνιν

31/12/2018

31/12/2017

8.990

8.990

8.990

8.990

5. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ
Ζεηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο,
πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ρσξίο φκσο απηνί νη θίλδπλνη λα ζεσξνχληαη
ζεκαληηθνί.

5.1. Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
Ν θχξηνο πειάηεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ΔΙΡΑ ΑΔ θαη επνκέλσο ζεσξείηαη πσο
δελ ππάξρεη πηζησηηθφο θίλδπλνο.
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Ξνζά ζε €
5.2. Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Ζεηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
ρξεψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ
πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά.

Ξξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Πύλνιν

31/12/2018

31/12/2017

489.822

150.299

901

901

490.723

151.200

6. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:
 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
(going-concern) θαη
 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνποηηκνινγψληαο πξντφληα
αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ.

πνρξεψζεηο ζε Ρξίηνπο πξνο Απφδνζε
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
Θαζαξή πνρξέσζε
Ξιένλ: Ίδηα Θεθάιαηα
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ & Θαζαξήο πνρξέσζεο
Γείθηεο Θεθαιαηαθήο &Γηάξζσζεο

31/12/2018

31/12/2017

595.898

250.875

59.061

49.734

536.837
-19.493

201.140
117.756

517.344

318.896

103,8%

63,1%

7. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ
Ξέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ δελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

ΝΗ ΞΝΓΟΑΦΝΛΡΔΠ
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Ξνζά ζε €
Θαιατηδίδεο Ξαλαγηψηεο

Κηράιεο Θππξαίνο

Βαξβηηζηψηε Ξαλαγνχια

Ξξφεδξνο Γ.Π.

Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο

Ζ Ινγίζηξηα
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