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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη
γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
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που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
1)
2)

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ και το περιβάλλον της, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2019
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Γαρμπής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ”
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018
Κύριοι Μέτοχοι,
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως
31η Δεκεμβρίου 2018 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λογιστικές πολιτικές που προσδιορίζονται από τα ΔΠΧΑ
χρησιμοποιήθηκαν και για όλες τις περιόδους για τις οποίες παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Εξέλιξη Εργασιών
Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 12.121 χιλ. έναντι € 13.760 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως.
Τα κέρδη της εταιρείας, προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε € 43,40 χιλ. έναντι € 52,95 χιλ της προηγούμενης
χρήσεως.
Οι ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 52,97 χιλ. έναντι κερδών € 56,15 χιλ της
προηγούμενης χρήσεως.
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε € 597,77 χιλ. έναντι € 344,15 χιλ της
προηγούμενης χρήσεως.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε € 7.385 χιλ. έναντι € 7.614 της προηγούμενης
χρήσεως.
Το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε € 7.492 χιλ. έναντι € 7.373 χιλ της προηγούμενης χρήσεως.
Όσο αφορά στα πάγια στοιχεία της εταιρείας οι επιμέρους αναλύσεις περιλαμβάνονται στις «σημειώσεις» επί των
οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.
Οικονομική Θέση Εταιρείας – δείκτες απόδοσης
Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζονται ως κάτωθι:
Το κυκλοφορούν ενεργητικό της καλύπτει κατά 215,99 % τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ενώ για την
προηγούμενη χρήση το εν λόγω ποσοστό κάλυψης ήταν 251,05 %.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 92,51 % της συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ενώ για την
προηγούμενη χρήση το εν λόγω ποσοστό ήταν 95,30 %.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 8,84 % κατά τη χρήση 2018 (01/01 – 31/12/2018) ενώ για
την προηγούμενη χρήση το εν λόγω ποσοστό ήταν 9,05 %.
Τα κέρδη προ φόρων αποτελούν το 0,36 % του τζίρου για τη χρήση 2018 ενώ για την προηγούμενη χρήση το εν
λόγω ποσοστό ήταν 0,38 %.
Τέλος τα χρηματοοικονομικά έξοδα προς το τζίρο έχουν τη σχέση 2,57 % ενώ για την προηγούμενη χρήση το εν
λόγω ποσοστό ήταν 1,88 %.

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2017 31.12.2017

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

8,84%

9,05%

Ίδια Κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις

6,55%

7,93%

Μικτό Περιθώριο / Πωλήσεις

13,33%

11,50%

Έξοδα Διοίκησης / Πωλήσεις

4,43%

4,32%

Δείκτες
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Έξοδα Διάθεσης / Πωλήσεις

5,77%

4,96%

Τόκοι / Πωλήσεις

2,57%

1,88%

Κέρδη / Πωλήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,36%

0,38%

215,99%

251,05%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

92,51%

95,68%

Οργανωτική δομή εταιρείας
Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και έχει έδρα στο Μαρούσι (οδός Πάρνωνος 3). Η εταιρεία έχει σαν
βασικό σκοπό την παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και την
εμπορία κάθε άλλου είδος παιχνιδιών καθώς και την αντιπροσώπευση & εμπορία καταναλωτικών προϊόντων ευρείας
καταναλώσεως όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.
Η εταιρεία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 4 μελές διοικητικό συμβούλιο, η σύνθεση του
οποίου έχει ως εξής:
Βούλγαρης Απόστολος
Τζανάκης Νικόλαος
Μακεδονοπουλος Στέφανος
Θεοφανόπουλος Νικόλαος

Πρόεδρος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» η οποία κατέχει το 100% των
μετοχών της. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» που είναι η ανώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου και η οποία είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στόχοι και προοπτικές για το 2019
Η δραστηριότητα της εμπορίας video games, αναμένεται εντός της χρήσης του 2019 να ενδυναμωθεί περαιτέρω
καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει εντός Σεπτεμβρίου 2019 στη διαδικτυακή αγορά για πρώτη φορά
videogame παραγωγής της διευρύνοντας τις συνιστώσες για θετικές ωφέλειες στο συγκεκριμένο segment. Nα
σημειώσουμε ότι πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια ελληνικής εταιρείας για έκδοση videogame. Επιπρόσθετα
εντός της επόμενης χρήσης η εταιρεία αναμένεται να εντάξει στο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο νέα προϊόντα στον
τομέα της υψηλής τεχνολογίας τα οποία αναμένονται να ενισχύσουν την χρηματοοικονομική της απόδοση.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους,
μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεις
εκχώρησης απαιτήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,
 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή/και χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και
 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
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Κίνδυνος αγοράς
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των
χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.
Η εταιρεία έχει μειωμένη έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο αφενός λόγω της ποιότητας και αφετέρου λόγω της
διασποράς του πελατολογίου της.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον
κίνδυνο επιτοκίου.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η εταιρεία όσον αφορά τις πωλήσεις δραστηριοποιείται στην αγορά του εσωτερικού κατά συνέπεια όλες οι
συναλλαγές γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το
Ευρώ.
Οι αγορές των εμπορευμάτων της εταιρείας είναι, επίσης, από το εσωτερικό έτσι δεν συντρέχει συναλλαγματικός
κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος, τα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται
σημαντικά από τιμές επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα
οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε
σταθερά . Κατά συνέπεια ο κίνδυνος προέρχεται από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων του ευρώ.
Μεταβολή μέσου επιτοκίου

1%

-1%

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα

51.117

-51.117

Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης

-51.117

51.117

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

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

205.065,32
4.043.642,24
2.163.763,34
106.857,57

203.918,08
5.207.515,01
1.381.061,63
364.837,61

6.519.328,47

7.157.332,33

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

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

-

-

914.389,74

3.015.036,32

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

771.556,66

514.371,10

-

-

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

191.349,32

990.942,99

-

-

Λοιπές υποχρεώσεις

360.366,36

540.549,54

-

-

1.323.272,34

2.045.863,64

914.389,74

3.015.036,32

Τελικό υπόλοιπο

Εξάρτηση από προμηθευτές
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος προμηθευτών. Δεν υπάρχει σημαντική
εξάρτιση και κατ’ επέκταση κίνδυνος από μεμονωμένους προμηθευτές.
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2018, καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2018, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)

31/12/2018

31/12/2017

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

573.545,02

420.424,04

21.974,38

16.032,07

3.873.886,42

3.498.290,71

101.796,29

0,00

131.810,75

120.758,51

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης

Κατεχόμενα χρεόγραφα
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. Επιπλέον δεν χρησιμοποιούνται χρηματοπιστωτικά μέσα αντιστάθμισης.
Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η Εταιρεία δεν κατείχε την 31.12.2018 συνάλλαγμα.
Έμπρακτα βάρη επί των παγίων στοιχείων
Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Η Εταιρεία διαθέτει ένα υποκαταστήματα στο Κορωπί από το οποίο διενεργείται η διακίνηση (αγορές / πωλήσεις)
των εμπορευμάτων.
Μετοχικό κεφάλαιο - ίδιες μετοχές
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν σημειώθηκε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης η εταιρεία δεν
κατέχει ίδιες μετοχές.
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Τομέας έρευνας και ανάπτυξης
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης πλην των
εργασιών εκείνων οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση της ανάπτυξης του 1 ου videogame παραγωγής της
εταιρείας.
Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν παράγονται κίνδυνοι για
το περιβάλλον.
Εργασιακά ζητήματα
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν 27 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2018 και συνολικά
καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο
προσωπικό € 685 χιλ περίπου. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την περσινή 6η χρήση 01/01- 31/12/2017 ήταν 25 άτομα
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ενώ οι συνολικές αμοιβές που αφορούν στο προσωπικό ανήλθαν σε € 655 χιλ
περίπου. Η διοίκηση της εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους
ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Μερισματική πολιτική
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
μερίσματος για την κλειόμενη χρήση.

θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης έως σήμερα
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού (κατάσταση Οικονομικής Θέσης) που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Μαρούσι, 10.04.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ - 031351
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.

31.12.2018

31.12.2017

8
9
10
11

65.963,55
266.712,52
60.030,35
205.065,32
597.771,74

91.179,76
4.476,19
44.578,78
203.918,08
344.152,81

Αποθέματα

12

1.070.865,51

660.843,06

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

13

4.043.642,24

5.207.515,01

Λοιπές Απαιτήσεις

13

2.163.763,34

1.381.061,63

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

14

106.857,57
7.385.128,66
7.982.900,40

364.837,61
7.614.257,31
7.958.410,12

120.000,00
380.400,00
14.452,65
-24.110,29
490.742,36

120.000,00
380.400,00
9.892,58
74.574,75
584.867,33

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα στοιχεία ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά Υπέρ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

16

143.596,01

132.818,09

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

18

3.929.426,06

4.207.810,75

4.073.022,07

4.340.628,84

1.285.927,76
1.182.292,31
900.915,90
50.000,00

2.151.848,34
81.651,89
799.413,72
0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.419.135,97

3.032.913,95

Σύνολο υποχρεώσεων

7.492.158,04

7.373.542,79

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7.982.900,40

7.958.410,12

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

15
18
17

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

01.01 - 31.12.2018

01.01 - 31.12.2017

Πωλήσεις

1

12.120.723,27

13.760.346,65

Κόστος Πωληθέντων

2

10.505.452,20

12.178.244,60

1.615.271,07

1.582.102,05

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα

4

0,00

6.621,83

Έξοδα διάθεσης

3

699.207,10

683.155,76

Έξοδα διοίκησης

3

537.154,86

593.759,01

Λοιπά έξοδα

4

24.152,37

0,00

354.756,74

311.809,11

386.287,98

363.239,70

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων &
αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

5

356,35

260,90

Χρηματοοικονομικά έξοδα

5

311.717,55

259.118,72

Κέρδη / Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

6

43.395,54
96.363,41

52.951,29
-3.203,28

Καθαρά κέρδη / ζημιές χρήσης

-52.967,88

56.154,56

Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν
στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους

-1.542,80
385,70
-1.157,10
-54.124,98

10.414,66
-3.020,25
7.394,41
63.548,97

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
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ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Ενίσχυση συνδεδεμένων εταιρειών
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

01.01 - 31.12.2018

01.01 - 31.12.2017

43.395,54

52.951,29

31.531,24
109.235,12

51.430,59
11.045,78

(356,35 )
311.717,55

(260,90 )
259.118,72

(410.022,46 )
(66.028,29 )
(132.817,05 )

(225.982,72 )
524.150,27
(665.960,40 )

(311.717,55 )
(61.429,28 )

(259.118,72 )
0,00

(486.491,52 )

(252.626,10 )

(350.000,00 )
(244.100,60 )
356,35

0,00
(35.971,47 )
260,90

(593.744,25 )

(35.710,57 )

822.255,73

436.746,57

822.255,73

436.746,57

(257.980,04 )
364.837,61
106.857,57

148.409,90
216.427,71
364.837,61

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Επίδραση Αλλαγής Πολιτικής
(ΔΠΧΑ 9) 01.01.2018
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο
την 01.01.2018
Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
Υπέρ Το
Άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη /
(ζημιές) εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

120.000,00

380.400,00

9.892,58

74.574,75

584.867,33

(40.000,00 )

(40.000,00 )

120.000,00
0,00
0,00

380.400,00
0,00
0,00

9.892,58
4.560,07
0,00

34.574,75
(57.527,95 )
(1.157,10 )

544.867,33
(52.967,88 )
(1.157,10 )

0,00
120.000,00

0,00
380.400,00

4.560,07
14.452,65

(58.685,05 )
(24.110,30 )

(54.124,98 )
490.742,35

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
Υπέρ Το
Άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη /
(ζημιές) εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

120.000,00
0,00
0,00

380.400,00
0,00
0,00

6.692,73
3.199,85
0,00

14.225,63
52.954,71
7.394,41

521.318,36
56.154,56
7.394,41

0,00
120.000,00

0,00
380.400,00

3.199,85
9.892,58

60.349,12
74.574,75

63.548,97
584.867,33

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
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ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο “IGE A.E.” παρουσιάζει τις
οικονομικές της καταστάσεις για την 7η εταιρική της χρήση, μαζί με τις «Σημειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα τους.
Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και έχει έδρα στο Μαρούσι (οδός Πάρνωνος 3). Η εταιρεία
«ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ» έχει σαν βασικό σκοπό την παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία
και διανομή ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και την εμπορία κάθε άλλου είδος παιχνιδιών καθώς και
την αντιπροσώπευση & εμπορία καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως.
Η εταιρεία είναι επίσημος και μοναδικός διανομέας στην Ελλάδα για σημαντικές εταιρίες στον χώρο του Gaming και
της Τεχνολογίας, όπως: Activision-Blizzard, Bethesda, Sony, Steelseries, 4gamers, Telltale Games, 505 Games, Sold
Out, Big Ben, ενώ παράλληλα είναι και επίσημος διανομέας της Microsoft.
Η “IGE A.E.” είναι θυγατρική της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» η οποία συμμετέχει στο
μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης με ποσοστό 100%. Η “IGE A.E.” περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και η οποία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 απασχόλησε κατά μέσο όρο 27 εργαζόμενους.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, αφού αυτό είναι το νόμισμα στο οποίο καταγράφονται οι
συναλλαγές. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την 31/12/2018.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη ενότητα ‘Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης’.
To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Λογιστικές αρχές – αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα.

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο
προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση
για την λογιστική αντιστάθμισης.
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» με τις βασικές
πρόνοιές του να περιλαμβάνουν την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ένα μοντέλο αναμενόμενων ζημιών απομείωσης και τη λογιστική
αντιστάθμισης. Εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία: διακρατούμενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Επίσης με το νέο
πρότυπο, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων.
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Επίδραση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα.
Η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών
απομείωσης, σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, για τον προσδιορισμό των οποίων
χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων
προβλέψεων.
Η εταιρεία εφάρμοσε το νέο πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσει τις
συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων χρήσεων. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογή που προέκυψε ποσού € 40
χιλ. αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης έναρξης ήτοι την 01/01/2018.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο
των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις
οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών,
παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το
νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς
και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα.
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε
Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της
εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων
συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης
στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία
μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς
τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με
το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις
ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να
προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για
τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των
βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας
συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
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Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να
καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον
υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε
την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η
εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω
Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται
κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή
προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων
τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα
δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την
παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την
επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη μίσθωση. Η εταιρεία είναι σε στάδιο εκτίμησης της επίδρασης εφαρμογής χωρίς αυτή να
αναμένεται να είναι ουσιώδης σε επίπεδο ποσού συνολικών εσόδων και συνολικού ύψους ιδίων κεφαλαίων. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει
των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το
χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές
οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές
οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με
αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον
πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι
Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23
περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
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Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων
συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει
του ΔΠΧΑ 9. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2019.
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για
τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12:
Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των
ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει
των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά
τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά
την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο
χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης
και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την
επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και
γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού
και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των
κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και
διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας
κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές
αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
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Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3
προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να
προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο
τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή
άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της
επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου
να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός
του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές
τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό
του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία
μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης

Η εταιρία εντός του 2018, προχώρησε σε ανακατανομή κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης 2017 για ορθότερη
απεικόνιση σε σχέση με την τρέχουσα χρήση. Η αναταξινόμηση αφορά χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και
λοιπών υποχρεώσεων. Από την αναταξινόμηση δεν προέκυψαν μεταβολές στα αποτελέσματα και στην καθαρή
θέση της εταιρείας της συγκριτικής χρήσης 2017.

Λοιπές Απαιτήσεις
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις

31.12.2017
Δημοσιευμένο

31.12.2017
Αναδιατυπωμένο

Προσαρμογές

749.460,00

1.381.061,63

631.601,00

1.520.246,99

2.151.848,34

631.601,00

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των
συναλλαγών. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές και από τη
μετατροπή των υπολοίπων λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα
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αποτελέσματα στο κονδύλι “λοιπά έσοδα” ή “λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος του κέρδους ή της
ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση και αναγνωρίζεται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις
έχουν μετατραπεί σε ευρώ με τις ισοτιμίες κλεισίματος που υπάρχουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης.
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική
οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
 Παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής
κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το
έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα σε
ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που
αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι
αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός ολοκλήρωσης
αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή
δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την
αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.

 Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το
επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της
αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης.
 Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα με
την ουσία της σχετικής σύμβασης.
 Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως έξοδα, κατά
το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα κτίρια, ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έπιπλα εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης μειωμένο
με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Στο κόστος περιλαμβάνεται
επίσης το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν
αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα, εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
Τα κόστη της καθημερινής συντήρησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται. Τα κτίρια επιμετρούνται στην εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και
οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με τη σταθερή μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
περιουσιακών στοιχείων. Τα κτίρια τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
αποσβένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους (καθοριζόμενη σε σχέση με συγκρίσιμα
με ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία), εάν είναι βραχύτερη. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Τρόπος
Έτη ωφέλιμης ζωής
αποτίμησης
Μέθοδος
Κατηγορία Ενσώματων Παγίων
μετά την
Απόσβεσης
Από
Έως
απόκτηση
Κτίρια
Εύλογη αξία
Σταθερή
20
35
Μηχανήματα
Κόστος
Σταθερή
5
15
Μεταφορικά μέσα
Κόστος
Σταθερή
5
8
Έπιπλα και σκεύη
Κόστος
Σταθερή
3
7
Εξοπλισμός γραφείων
Κόστος
Σταθερή
3
7
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Οι υπολειμματικές αξίες, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και προσαρμόζονται εάν είναι
απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης. Κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από την πώληση ενσώματων
ακινητοποιήσεων, προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του
στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα» ή «Λοιπά έξοδα».
Μισθώσεις
Η εταιρεία συνάπτει συμφωνίες, που εμπεριέχουν συναλλαγές που δεν έχουν τον νομικό τύπο μιας μίσθωσης αλλά
της εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ενσώματες ακινητοποιήσεις) έναντι μιας σειράς
πληρωμών.
Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της συμφωνίας,
λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την έναρξη της συμφωνίας
πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, όταν συμβαίνει κάποιο από τα
παρακάτω:
α. Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη
συμφωνία
β. Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της παράτασης
αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο
γ. Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο περιουσιακό στοιχείο
δ. Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο
Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την ημερομηνία που
η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από την ημερομηνία της
ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β).
Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού
Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης
του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του
στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της
αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι
οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις
αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Αναγνώριση και αποαναγνώριση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η
εταιρεία γίνει συμβαλλόμενο μέρος των συμβατικών όρων των χρηματοοικονομικών μέσων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν λήγουν τα συμβατικά δικαιώματα στις ταμειακές
ροές από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή όταν μεταβιβάζεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο και ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται
όταν αποσβένεται, εκκαθαριστεί, ακυρωθεί ή λήξει.
Ταξινόμηση και αρχική αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Εκτός από τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα και αποτιμώνται
στην τιμή συναλλαγής σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται
αρχικά στην εύλογη αξία τους, προσαρμοσμένη για το κόστος συναλλαγής (κατά περίπτωση).
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που ορίζονται και λειτουργούν ως μέσα αντιστάθμισης,
ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Αποσβεσμένο κόστος
- Εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
- Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων.
Στις παρουσιαζόμενες περιόδους, η εταιρεία δεν διέθετε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Η ταξινόμηση καθορίζεται και από τα δύο:
- το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
- τα συμβατικά χαρακτηριστικά ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
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Όλα τα έσοδα και έξοδα που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, στα χρηματοοικονομικά έσοδα ή σε άλλα
χρηματοοικονομικά στοιχεία, εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που εμφανίζεται σε κονδύλια
λειτουργικής δραστηριότητας.
Μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος εάν τα περιουσιακά στοιχεία
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (και δεν προσδιορίζονται ως χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία μέσω
αποτελεσμάτων):
- βρίσκονται σε επιχειρηματικό μοντέλο που έχει ως στόχο την κατοχή των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και τη συλλογή των συμβατικών ταμειακών ροών
- οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δημιουργούν ταμειακές ροές που
αποτελούν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου
Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Η προεξόφληση παραλείπεται όταν η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη ουσιώδης. Τα
ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα της εταιρείας, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμπίπτουν σε αυτήν την
κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων όπως επίσης και τα ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες
αγορές και προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως διακρατούμενα έως τη λήξη σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
(χρηματοοικονομικά μέσα που δεν διέθετε η εταιρεία κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους).

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων
Η εταιρεία αναγνωρίζει ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων τα
περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Διακρατώνται βάσει επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου στόχος είναι να «αποκομίζονται» οι σχετικές
ταμειακές ροές και να πωλούνται και
- οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων να δημιουργούν ταμειακές ροές που
αποτελούν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
Τα τυχόν κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI) θα ανακυκλωθούν κατά την
διαγραφή/αποαναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου.
Απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η βάση υπολογισμού απαιτήσεων απομείωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 λαμβάνει υπόψη πιο ενημερωμένες
πληροφορίες για την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών - το μοντέλο «αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών». Αυτό αντικαθιστά το «μοντέλο ζημιών που έχουν προκύψει» του ΔΛΠ 39.
Τα μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων απαιτήσεων περιλαμβάνονται τα δάνεια και άλλα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία χρεωστικού τύπου που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος καθώς και
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων, εμπορικές απαιτήσεις,
περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται και αποτιμώνται βάσει του ΔΠΧΑ 15 και δανειακές υποχρεώσεις και
εγγυοδοσίες που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών δεν εξαρτάται πλέον από την αρχική αναγνώριση. Αντίθετα, η εταιρεία
εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα πληροφοριών κατά την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και τη μέτρηση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των παρελθόντων γεγονότων, των τρεχουσών
συνθηκών, εύλογων και υποστηρικτικών προβλέψεων που επηρεάζουν την αναμενόμενη είσπραξη των μελλοντικών
ταμειακών ροών του μέσου.
Κατά την εφαρμογή της μεθόδου των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, γίνεται διάκριση μεταξύ:
- χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση της πιστωτικής ιακναότητας τους
κατά την αρχική αναγνώριση ή που έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο («στάδιο 1») και
- χρηματοπιστωτικά μέσων που έχει υποβαθμιστεί σημαντικά η πιστωτική τους ικανότητα κατά την αρχική
αναγνώριση και των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι χαμηλός («στάδιο 2»).
Το «Στάδιο 3» θα καλύπτει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αντικειμενικές ενδείξεις
απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Οι «άνω των 12-μηνών αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες» αναγνωρίζονται για την πρώτη κατηγορία, ενώ για τη
δεύτερη κατηγορία αναγνωρίζονται «ζημίες από πιστωτικές ζημιές».
Η μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών προσδιορίζεται από μια στάθμιση πιθανοτήτων για τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε σχέση με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
Κατά το προηγούμενο έτος, η απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων βασίστηκε στο μοντέλο των
πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών. Η διενέργεια απομείωσης σε εξατομικευμένη βάση προέκυπτε όταν οι
απαιτήσεις είχαν καταστεί καθυστερημένες ή όταν λαμβάνονταν άλλα αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία της
αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου. Οι απαιτήσεις που εξατομικευμένα θεωρούνταν ότι δεν έχουν υποστεί
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απομείωση, ελέγχονταν για απομείωση σε επίπεδο διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες κατηγορίες προσδιορίζονταν
κυρίως με βάση την πιστοληπτικό κίνδυνο. Στη συνέχεια η εκτίμηση των ζημιών απομείωσης βασιζόταν σε πιθανά
ποσοστά αθέτησης με βάση ιστορικά δεδομένα συνδεόμενα με την κάθε κατηγορία.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών
απομείωσης, σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, για τον προσδιορισμό των οποίων
χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών με τη χρήση ιστορικών δεδομένων (3 ετών) και
εύλογων προβλέψεων και δεν προέκυψε ανάγκη για την αναγνώριση επιπλέον απομειώσεων.
Κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών απομείωσης, οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν αξιολογηθεί με βάση την
κατηγορία που υπάγονται, κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου ή/και κλάδου ή/και γεωγραφική θέση των
πελατών.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αποαναγνωρίζονται (δηλαδή διαγράφονται) όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία
μελλοντικής είσπραξης. Η μη πραγματοποίηση πληρωμής εντός 360 ημερών από την ημερομηνία που καταστώνται
ληξιπρόθεσμα και η αποτυχία να συνεργαστούν με την εταιρεία για εξεύρεση εναλλακτικής λύσης αποπληρωμής,
μεταξύ άλλων, θεωρούνται ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις.
Ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν τα δάνεια καθώς και τις εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα
έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αποσβεμένο κόστος. Τυχόν
διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αφορούν έντοκα τραπεζικά δάνεια και αλληλόχρεους τραπεζικούς
λογαριασμούς .
Αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Η ανταλλαγή μεταξύ υφιστάμενου δανειολήπτη και δανειστή δικαιοπραξιών με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους
λογιστικοποιείται ως απόσβεση
της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Ομοίως, μια ουσιαστική τροποποίηση των όρων μιας υφιστάμενης
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή μέρους αυτής (ανεξαρτήτως του εάν αποδίδεται ή όχι στην οικονομική
δυσκολία του οφειλέτη) λογίζεται ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και της αναγνώρισης
νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μέρους μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης) που αποσβέστηκε ή μεταβιβάστηκε σε άλλο μέρος και του εύλογου τιμήματος,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβιβαζόμενων μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων ή αναληφθεισών
υποχρεώσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Φόρος Εισοδήματος
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις
φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί
μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται
στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την χρήση. Όλες οι
μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των
οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας
εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Επιπλέον, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την υπεραξία.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να
ελεγχθεί από την εταιρία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον. Επιπροσθέτως,
οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις
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στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν
αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί
συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το
φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή
υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια (όπως στην αναπροσαρμογή οικοπέδων,) χρεώνονται ή
πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Η εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα
επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι
πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας
μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και
βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις. Για τον σκοπό των Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν
ανωτέρω, χωρίς να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική
έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και
οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Έτσι, η διανομή μερίσματος, για μετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, αναγνωρίζεται ως
δαπάνη τόκων στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν
χρηματοοικονομική υποχρέωση της οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο
του μέσου να το μετατρέψει σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι. Αν μία οικονομική
οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συμμετοχικούς τίτλους, τα μέσα αυτά (οι «ίδιες μετοχές») αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια. Αν αυτές οι μετοχές μεταγενέστερα επανεκδίδονται, το τίμημα που λαμβάνεται (καθαρό από τα
σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος) περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια
που αποδίδονται στους μετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές
από την μετατροπή περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους. Τα παρακρατηθέντα
κέρδη περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα
αποτελέσματα.
Παροχές – αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

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

Άλλες Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης
ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του
ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών
καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες
υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές
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Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες
εταιρικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό
χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, το
οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών,
μεταξύ άλλων:

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση
τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,

τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,

την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η
τερματική παροχή,

λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας.
Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών
πόρων για την εταιρεία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της
εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές
αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί και
εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σ’ αυτούς που
πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο
ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί
ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της
πρόβλεψης.Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που
αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση. Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς
σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και
προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο
προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα
τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, περιλαμβάνοντας τους
κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του
χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να
απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση
κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν
προσαρμοστεί.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι
ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στα
αποτελέσματα.
Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό,
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται
ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία
δεσμεύσεων είναι μικρή. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη,
θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η
δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της
πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Ακολούθως αποτιμώνται στο υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης
όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση. Πιθανές εισροές
από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου
θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα
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στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτά που έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς βάσει όλων των διαθέσιμων
πληροφοριών.
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν
από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας, είναι συνεπείς με αυτές που
εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και σχετίζονται κυρίως με τα εξής:

Φόροι εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές
αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα
φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το
τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που
έγινε ο προσδιορισμός.

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά
το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι
ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν
λόγω στοιχείων.

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

Ενδεχόμενα γεγονότα
Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η
Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της εταιρείας στις
31 Δεκεμβρίου 2018. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις
πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας
στο μέλλον.
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών για την εταιρία, αφορά στις πωλήσεις videogames και των εμπλεκόμενων για αυτά πλατφορμών
(pc,xbox, playstation) καθώς και αξεσουαρ (accesssories). H εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια
και σε χώρες της ΕΕ.
2. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων για την εταιρία, αναλύεται ως εξής:

Κόστος Πωλήσεων
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές & εξόδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Αναλώσεις αποθεμάτων
Σύνολο

01.01 - 31.12.2018
69.474,68
0,00
243,57
87,58
52.542,01
100.000,00
10.283.104,36

01.01 - 31.12.2017
4.921,22
395,45
29,04
0,00
52.901,12
82,99
12.119.914,78

10.505.452,20

12.178.244,60

3. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Δαπάνες Διοίκησης
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές & εξόδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

Δαπάνες Διάθεσης
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές & εξόδα τρίτων

01.01 - 31.12.2018
231.533,07
44.955,15
83.801,62
36.029,28
136.364,45
4.471,29

01.01 - 31.12.2017
289.476,60
109.706,28
65.953,30
10.415,40
113.325,93
4.881,50

537.154,86

593.759,01

01.01 - 31.12.2018
353.223,05
65.991,30

01.01 - 31.12.2017
360.625,45
77.650,83

26.898,68
1.235,41
215.563,60
31.531,24
4.763,82

20.270,91
860,25
166.236,44
51.430,59
6.081,29

699.207,10

683.155,76

Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

4. Λοιπά έσοδα και έξοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:
Λοιπά Έσοδα
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
01.01- 31.12.2018
0,00
0,00
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Λοιπά Έξοδα
Έκτακτα έξοδα & ζημιές
Σύνολο

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
01.01- 31.12.2018
24.152,37
24.152,37

01.01- 31.12.2017
0,00
0,00

5. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας αφορούν σε πιστωτικούς τόκους τραπεζών.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αφορούν σε:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Χρηματοοικονομικές
Δαπάνες
01.01 - 31.12.2018
Λοιποί τόκοι & έξοδα τραπεζών
311.717,55
Σύνολο

01.01 - 31.12.2017
259.118,72

311.717,55

259.118,72

01.01 - 31.12.2018
61.429,28
(15.065,87 )

01.01 - 31.12.2017
0,00
(3.203,28 )

6. Φόροι
Οι φόροι αναλύονται ως εξής:
Φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Προβλέψεις φόρων για
ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

50.000,00

0,00

96.363,41

(3.203,28 )

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές.
Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2016, η εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις
διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό
φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η
Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν
τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση. Σημειώνεται ότι την 31/12/2018
παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 Ν.4174/2013.
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2012 έως και 2018. Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι
και πρόστιμα κατά το χρόνο που θα ολοκληρωθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η διοίκηση της εταιρείας έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 50.000. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να
ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι αναβαλλόμενοι φόροι.
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7. Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής:
01.01 - 31.12.2018

01.01 - 31.12.2017

Καθαρά κέρδη / ζημιές χρήσης

(52.967,88 )

56.154,56

Σταθμισμένος μέσος όρος του
αριθμού των μετοχών

120.000,00

120.000,00

(0,44 )

0,47

Κέρδη ανά μετοχή

8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μηχανήματα Μηχανολογικός
εξολισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

0,00

6.000,00

115.308,18

121.308,18

22.469,66

0,00

17.589,71

40.059,37

3.951,61

0,00

136,29

4.087,90

18.518,05

6.000,00

132.761,60

157.279,65

0,00

1.866,00

36.357,63

38.223,63

Περίοδος εώς 31.12.2017
Υπόλοιπο 01.01.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2017
Αποσβέσεις περιόδου

1.078,66

720,00

26.077,60

27.876,26

Τακτοποιήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

0,00

1.078,66

2.586,00

62.435,23

66.099,89

17.439,39

3.414,00

70.326,37

91.179,76

Μηχανήματα Μηχανολογικός
εξολισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

18.518,05

6.000,00

132.761,60

157.279,65

0,00

0,00

2.655,92

2.655,92

Υπόλοιπο 31.12.2017
Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2017

Περίοδος εώς 31.12.2018
Υπόλοιπο 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

312,50

312,50

18.518,05

6.000,00

135.105,02

159.623,07

1.078,66

2.586,00

62.435,23

66.099,89

1.851,81

720,00

24.987,82

27.559,63

Τακτοποιήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930,47

3.306,00

87.423,05

93.659,52

15.587,58

2.694,00

47.681,97

65.963,55

Υπόλοιπο 31.12.2018
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2018
Αποσβέσεις περιόδου

Υπόλοιπο 31.12.2018
Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2018
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9. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Σχετικά με τα άυλα στοιχεία ενεργητικού της εταιρίας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως εξής:
Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολο

Περίοδος εώς 31.12.2017
Υπόλοιπο 01.01.2017

138.494,28

138.494,28

Προσθήκες περιόδου

0,00

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

138.494,28

138.494,28

110.463,76

110.463,76

23.554,33

23.554,33

Τακτοποιήσεις

0,00

0,00

Διαγραφές

0,00

0,00

134.018,09

134.018,09

4.476,19

4.476,19

Υπόλοιπο 31.12.2017
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2017
Αποσβέσεις περιόδου

Υπόλοιπο 31.12.2017
Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2017

Δαπάνες Ανάπτυξης
Horos Interactive

Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολο

Περίοδος εώς 31.12.2018
Υπόλοιπο 01.01.2018

0,00

138.494,28

138.494,28

266.207,94

0,00

266.207,94

0,00

0,00

0,00

266.207,94

138.494,28

404.702,22

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

0,00
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

0,00

Υπόλοιπο 01.01.2018

0,00

134.018,09

134.018,09

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

3.971,61

3.971,61

Τακτοποιήσεις

0,00

0,00

0,00

Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

0,00

137.989,70

137.989,70

266.207,94

504,58

266.712,52

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2018

Οι προσθήκες στις δαπάνες ανάπτυξης «Horos Interactive» αφορούν τη δραστηριότητα ανάπτυξης videogame
παραγωγής της εταιρείας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός Σεπτεμβρίου 2019.
10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, αναλύονται ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Προβλέψεις για παροχές
εργαζομένων μετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων

Υπόλοιπο
την
1/1/2018

(Χρέωση)/Πίστωση
στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/ Πίστωση
στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο
την
31/12/2018

35.497

(45)

447

35.899

9.082
44.579

15.050
15.004

447

24.131
60.030
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Αναβαλλόμενες
φορολογικές
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Προβλέψεις για παροχές
εργαζομένων μετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων

Υπόλοιπο
την
1/1/2017

(Χρέωση)/Πίστωση
στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/
Πίστωση στην
καθαρή θέση

Υπόλοιπο την
31/12/2017

32.294

3.203

-

35.497

9.082

-

-

9.082

41.376

3.203

-

44.579

11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, αναλύονται ως εξής:
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2018

31.12.2017

205.065,32

203.918,08

205.065,32

203.918,08

12. Αποθέματα
Τα αποθέματα αφορούν σε εμπορεύματα videogames, (software, accessories & hardware) τα οποία πωλούνται
στους διάφορους retailers και η αξία τους ανέρχονταν την 31.12.2018 σε € 1.070.865,51 ενώ την 31.12.2017 η
αξία τους ανέρχονταν σε € 660.843,06.
13. Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές και λοιπές απαιτήσεις.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής
Πελάτες & λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες
μείον : προβλέψεις για επισφάλειες
Απαιτήσεις από αξιόγραφα
Σύνολο

31.12.2018
3.877.375,40
(136.525,40 )
302.792,24

31.12.2017
5.076.414,06
(96.525,40 )
227.626,35

4.043.642,24

5.207.515,01

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική
αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις απαιτήσεις η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει
εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις
οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού € 136.525,40.
Η κίνηση των προβλέψεων αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο 31/12/2016
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

96.525,40
-

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2017
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2018

96.525,40
40.000,00
136.525,40
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Μεταβατικοί Λογαριασμοί ενεργητικού
μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2018
1.608.435,58
655.327,76

31.12.2017
754.495,24
626.566,39

(100.000,00 )
2.163.763,34

0,00
1.381.061,63

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί αφορούν κυρίως σε εκπτώσεις αγορών.
Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις κατά την 31/12/2018.
14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αναλύονται ως εξής:
Ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις τραπεζών
Σύνολο

31.12.2018
4.446,92

31.12.2017
249,24

102.410,65

364.588,37

106.857,57

364.837,61

15. Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και οι συναφείς υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής:
Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις

31.12.2018

31.12.2017

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Αξιόγραφα πληρωτέα

1.265.927,76
20.000,00

1.843.515,56
308.332,68

1.285.927,76

2.151.848,34

Σύνολο

16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. Στον παρακάτω πίνακα
απεικονίζονται τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της εταιρίας κατά την
31.12.2018 & 31.12.2017 αντίστοιχα.
Η διαμόρφωση της υποχρέωσης παροχών για το προσωπικό έχει ως εξής:
Υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2018 & 01.01.2017
Προβλέψεις χρήσης
μείον : καταβληθείσες αποζημιώσεις
συν: Λοιπές προσαρμογές & αναθεωρήσεις
ΔΛΠ 19
Υπόλοιπο Λήξης 31.12.2018 &
31.12.2017

31.12.2018
132.818,09
13.251,80
0,00

31.12.2017
132.186,97
11.045,78
0,00

(2.473,88 )

(10.414,66 )

143.596,01

132.818,09
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Η επιβάρυνση στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά έσοδα έχει ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

01.01 - 31.12.2018

01.01 - 31.12.2017

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

7.646,92

8.930,79

Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισμένης Παροχής

2.257,91

2.114,99

Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού

3.346,97

Καθαρό έξοδο χρήσης

13.251,80

11.045,78

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

143.596,01

132.818,09

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που παρουσιάζονται κατά την
εξεταζόμενη περίοδο

1.542,80

(9.662,89 )

(4.016,68 )

(751,77 )

Λοιπές επιβαρύνσεις: Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Προσωπικού

31.12.2018

31.12.2017

1,75%

1,75%

1,75%
1,70%

1,75%
1,70%

Βασικές υποθέσεις:
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας
αύξησης πληθωρισμού
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση
μισθολογίου
Προεξοφλητικό επιτόκιο

17. Λοιπές Υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και οι συναφείς υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές Πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Φορολογικές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €

31.12.2018
129.116,93
54.444,11
198.633,75
28.075,71
490.645,40

31.12.2017
0,00
33.540,09
318.602,57
27.195,74
420.075,32

Σύνολο

900.915,90

799.413,72

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις

31.12.2018

31.12.2017

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις

3.929.426,06

4.207.810,75

3.929.426,06

4.207.810,75

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

31.12.2018

31.12.2017

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.182.292,31

81.651,89

1.182.292,31

81.651,89

18. Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής:

Σύνολο

Σύνολο
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Σχετικά με την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων βλέπε την παρ. 2 «Σκοποί & πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων»
και συγκεκριμένα την παρ. Κίνδυνο Ρευστότητας. Το μέσο ετήσιο επιτόκιο των ανωτέρω μακροπρόθεσμων δανείων
για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 4,3% (2017: 4,3%). Το συνολικό έξοδο τόκου των δανείων, για τις χρήσεις που
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, ανήλθε σε ποσό 312 χιλ. ευρώ και ποσό 259 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και
περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τα δάνεια κατά
τη διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2017 είναι εκφρασμένα σε Ευρώ

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)

31/12/2018

31/12/2017

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

573.545,02

420.424,04

21.974,38

16.032,07

3.873.886,42

3.498.290,71

δ) Υποχρεώσεις

101.796,29

0,00

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

131.810,75

120.758,51

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις

2. Σκοποί & πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους,
μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεις
εκχώρησης απαιτήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,
 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή/και χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και
 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
Κίνδυνος αγοράς
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των
χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.
Η εταιρεία έχει μειωμένη έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο αφενός λόγω της ποιότητας και αφετέρου λόγω της
διασποράς του πελατολογίου της.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον
κίνδυνο επιτοκίου.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η εταιρεία όσον αφορά τις πωλήσεις δραστηριοποιείται στην αγορά του εσωτερικού κατά συνέπεια όλες οι
συναλλαγές γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το
Ευρώ.
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Οι αγορές των εμπορευμάτων της εταιρείας είναι, επίσης, από το εσωτερικό έτσι δεν συντρέχει συναλλαγματικός
κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος, τα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται
σημαντικά από τιμές επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα
οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε
σταθερά . Κατά συνέπεια ο κίνδυνος προέρχεται από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων του ευρώ.
Μεταβολή μέσου επιτοκίου

1%

-1%

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα

51.117

-51.117

Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης

-51.117

51.117

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

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

205.065,32
4.043.642,24
2.163.763,34

203.918,08
5.207.515,01
1.381.061,63

106.857,57

364.837,61

6.519.328,47

7.157.332,33

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

Εντός 6 μηνών
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

-

-

914.389,74

3.015.036,32

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

771.556,66

514.371,10

-

-

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

191.349,32

990.942,99

-

-

Λοιπές υποχρεώσεις

360.366,36

540.549,54

-

-

1.323.272,34

2.045.863,64

914.389,74

3.015.036,32

Τελικό υπόλοιπο

4. Μερισματική πολιτική
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης και συνυπολογίζοντας τις ανάγκες της
εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος.
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5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
-

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και 2018. Η εταιρεία
έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 50.000.

Επίδικες Υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Εγγυήσεις – δεσμεύσεις – Εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Οι εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων που έχει παραχωρήσει η εταιρεία έχουν ως εξής:
Η 850ILG1739904 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο την
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ποσού €100.000,00 για την καλή πληρωμή αγορασθησομένων εμπορευμάτων.
Η 850ILG1740832 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατ’ εντολή της Εταιρείας υπέρ της Εταιρείας
POWER MEDIA PRODUCTIONS και με Δικαιούχο την ΟΤΕ Α.Ε ποσού €20.000,00 λήξεως την 30/9/2020 για την
καλή εκτέλεση όρων συμβάσεως
Η υπ’ αριθμ2850126875 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο την
SONY HELLAS ποσού € 50.000,00 λήξεως την 12/10/2019
για την καλή πληρωμή των αγορασμένων
εμπορευμάτων.
Η υπ’ αριθμ2850118017 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο την
SONY HELLAS ποσού 50.000,00 λήξεως την 24/10/2019 για την καλή πληρωμή των αγορασμένων εμπορευμάτων.
Η υπ’ αριθμ850ILG1847811 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο
την SONY HELLAS ποσού €100.000,00 λήξεως την 26/02/2020 για την καλή πληρωμή των αγορασμένων
εμπορευμάτων.
Το LG 850111379 SBLC εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο την MICROSOFT IRELAND
ποσού €500.000,00 λήξεως την 31/10/2019 για την καλή πληρωμή των αγορασμένων εμπορευμάτων.
6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

7. Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την 10 Απριλίου 2019 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.ave.gr.

Μαρούσι, 10 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Χ 031351

ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ 642651

ΡΟΥΜΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
AN 402983
ΑΜ Ά ΤΑΞΗΣ 69800
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