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Α. Έκθεση του διαχειριστή για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018 

Κύριοι Εταίροι, 

Έχουμε τη τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί µε τη παρούσα έκθεση, 

που αφορούν την διαχειριστική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τη 31η  Δεκεμβρίου 2018. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η εισηγμένη στο Χ.Α. μητρική εταιρεία με την επωνυμία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής και Αριθμό Γεμή 000769101000.  

Η παρούσα έκθεση παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας Π.Ο.Α.Υ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την 

κλειόμενη χρήση και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων 

προσώπων, παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για 

την επόμενη οικονομική χρήση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα εταιρικά μερίδια, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές 

συμφωνίες που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως.   

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών και δεικτών της Εταιρείας για το 2018: 

 

 

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018, η εξέλιξη των 

κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως: 

• Κύκλος Εργασιών: δεν υπάρχει κύκλος εργασιών. 

• Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) για την Εταιρία, διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 6.914 έναντι ζημιών € 41.338 της προηγούμενης 

περιόδου. 

• Αποτελέσματα μετά Φόρων Τα αποτελέσματα μετά φόρων (EAT) το 2018 ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 6.879 έναντι 

των ζημιών € 41.345 της προηγούμενης χρήσης. 

• Ίδια Κεφάλαια: Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 118.071 έναντι € 69.951 της 

προηγούμενης χρήσης. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

31/12/2018 31/12/2017 %Δ

Κύκλος Εργασιών 0,00 0,00

EBITDA -6.914,36 -41.338,27 83%

Κέρδη προ Φόρων -6.879,12 -41.344,76 83%

Κέρδη μετά φόρους & δικαιώματα -6.879,12 -41.344,76 83%

Σύνολο Ενεργητικού 121.311,43 130.330,27 -7%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 118.071,71 69.950,83 69%

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.239,72 60.379,44 -95%
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Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον 
χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των 
επιδόσεών του. Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της 
κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα 
οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
- Ξένα / Συνολικά κεφάλαια: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των υποχρεώσεων με το σύνολο του ενεργητικού. 
- Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων προς Σύνολο ενεργητικού: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του 

ενεργητικού. 
- Ξένα / Ίδια κεφάλαια: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των υποχρεώσεων με την καθαρή θέση της Εταιρίας. 

 

 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως είναι ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κεφαλαιουχικός 
κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της Εταιρείας.  

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου της μητρικής Εταιρείας Σελόντα  αφού η 

διοικητική και οικονομική υποστήριξη γίνεται από την μητρική, οι πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας.  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς επίσης και από τυχόν έκθεση 

σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. Δεν υπάρχουν συναλλαγές με πελάτες, συνεπώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντική 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και ανάπτυξης της 

Εταιρείας. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη 

διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.  

 

 

 

 31/12/2018 31/12/2017

Δανειακής Επιβάρυνσης(Ξένα/Συνολο Ενεργητικού) 2,67% 46,33%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Ενεργητικού 97,33% 53,67%

Ξένα / ϊδια Κεφάλαια 2,74% 86,32%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(ΕΔΜΑ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2017

Διαθέσιμα στο ταμείο 0 0

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 108.211 117.965

Σύνολο 108.211 117.965
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Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2019 επηρεάζονται έντονα από την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής κρίσης στο εσωτερικό 
περιβάλλον και το διεθνές γενικότερα. Η Εταιρία αξιολογεί τις εξελίξεις στο χώρο και αναζητά τρόπους αποδοτικότερης 
λειτουργίας της. 

Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου (01/01/2018-31/12/2018). 

Σημαντικά μεταγενέστερα της λήξεως της τρέχουσας χρήσεως γεγονότα 

Δεν υπήρξαν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 έως και την ημερομηνία συντάξεως 

της παρούσας εκθέσεως, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική θέση 

της Εταιρείας.  

 

Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2018, έχουν πραγματοποιηθεί υπό 

τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η Εταιρεία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να 

συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.  

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη της συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα για τη χρήση 01/01/2018 – 

31/12/2018: 
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Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 

Λοιπές πληροφορίες 

Η Εταιρεία λειτουργεί την έδρα της, κοινότητα Ο πόντιων Λάρυμνας Λαγονήσι Φθιώτιδος ΤΚ 35012 Λάρυμνα. 

Ο Διαχειριστής της Εταιρίας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρείας για 

τη χρήση 2018. 

Εργασιακά ζητήματα 

Η εταιρεία ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ως θυγατρική του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες της ως μέλος της κοινωνίας που 

δραστηριοποιείται, σέβεται τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους και εναρμονίζει τους εταιρικούς σκοπούς της, με 

βασικές αρχές- αξίες που συγκροτούν τα θεμέλια της εταιρικής κουλτούρας σε ομιλικό επίπεδο. 

Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Εταιρεία αποτελεί κύριο μέλημα της διοίκησης όπως επίσης και η διασφάλιση 

των δικαιωμάτων τους καθώς και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

Όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, οι κίνδυνοι που εντοπίζονται έχουν να κάνουν με το περιβάλλον εργασίας 

καθώς η παραγωγική διαδικασία είναι αποκεντρωμένη και στο μεγαλύτερο μέρος της υλοποιείται σε θαλάσσιους χώρους, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα όσον αφορά: 

• Εργατικά ατυχήματα σαν αποτέλεσμα πλημμελούς εφαρμογής των κανονισμών ασφαλείας. 

• Την κατάχρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή τον αποκλεισμό ατόμων λόγω της φυλής, του φύλου, της ηλικίας, 

της θρησκείας ή άλλων χαρακτηριστικών εκ μέρους των κατά τόπους προϊσταμένων. 

• Την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την τήρηση των προγραμμάτων και του ωραρίου εργασίας 

Η εταιρεία διαφυλάσσει ίσες ευκαιρίες κατά την πρόσληψη και απασχόληση, δεσμεύεται να διατηρεί την εργασιακή ασφάλεια 

και υγιεινή σε υψηλά επίπεδα και να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας σταθερά και στοχευμένα.  

Προστατεύει την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και δε δείχνει ανοχή σε παρενόχληση ή διάκριση οποιουδήποτε είδους. 

Αποδοκιμάζει κάθε μορφή αναγκαστικής ή παιδικής εργασίας και υποστηρίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών στα εργασιακά 

ζητήματα και στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν διακηρυχθεί από τη διεθνή κοινότητα. 

Περιβαλλοντικά ζητήματα  

Η περιβαλλοντική ευθύνη υλοποιείται με πολιτικές και συναφή προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διαταραχών στη γήινη 

βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον,  οι οποίες συνηθίζεται να αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Η εταιρεία ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχει υιοθετήσει πολιτικές για την λειτουργία των μονάδων της σε αρμονία με το περιβάλλον και 

έχει δεσμευθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή καλών πρακτικών αειφορίας και βιώσιμης 

ιχθυοκαλλιέργειας.  

Η αρχή της Εταιρείας είναι η εκτροφή και ανάπτυξη υγιών ιχθύων και η μεγιστοποίηση της ευεξίας – welfare του 

ιχθυοπληθυσμού σε ισορροπημένο περιβάλλον. Δημιουργούμε τις συνθήκες που ικανοποιούν τις βιολογικές ανάγκες των 
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ιχθύων για τροφή, καθαρό νερό και χώρο ανάπτυξης και διασφαλίζουμε ότι παρέχονται τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για 

την σωστή υγεία του ιχθυοπληθυσμού, χωρίς να διαταράσσεται το περιβάλλον.   

Κυριότεροι κίνδυνοι 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που έχουν αναγνωριστεί όσον αφορά την λειτουργία της εταιρείας σε σχέση με τα θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο ιχθυοπληθυσμός είναι ευαίσθητος στις μεταβολές στην ποιότητα του 

περιβάλλοντος παράλληλα με κάθε άλλο ζώντα οργανισμό μέσα σε αυτό σε σχέση αλληλεξάρτησης. Οι κυριότεροι από αυτούς 

τους κίνδυνους που σχετίζονται με το περιβάλλον συμπεριλαμβάνουν: 

• Τον κίνδυνο σοβαρής επιβάρυνσης προς το θαλάσσιο περιβάλλον που μπορεί ανταποδοτικά να επηρεάσει τον ρυθμό 

ανάπτυξης του ιχθυοπληθυσμού μέσω της επιδείνωσης των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων της θάλασσας.  

• Τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, παρασίτων ή άλλων παθογόνων καταστάσεων σαν αποτέλεσμα αιφνίδιων 

μεταβολών στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

• Την αλληλεπίδραση με άλλα είδη και άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να επηρεάσουν την βιοποικιλότητα. 

• Τον κίνδυνο ρύπανσης και μόλυνσης από το θαλάσσιο περιβάλλον προς το εκτρεφόμενο που μπορεί να επηρεάσει την 

υγιεινή του ιχθυοπληθυσμού και κατ’ επέκταση την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

• Τον κίνδυνο ρύπανσης και μόλυνσης από την εκτροφή προς  το  περιβάλλον γενικότερα  όσον αφορά προκλήσεις που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την μείωση των αποθεμάτων των φυσικών πηγών (depletion of natural 

resources). Η Εταιρεία εστιάζει και παρακολουθεί  τους εξής τομείς: χρήση πρώτων υλών από αειφόρα αλιεία, 

κατανάλωση ενέργειας, ανακύκλωση και εκπομπές αεριών, (GHG: Green House gas emissions). 

Η εταιρεία, όσον αφορά την διαχείριση του περιβάλλοντος εφαρμόζει πολιτικές που σαν στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση 

διαδικασιών που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον (πρόκληση δυσμενών αλλαγών στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, πανίδα 

και χλωρίδα) και την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άλλες εθνικές & διεθνής απαιτήσεις που 

σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. 

Λάρυμνα, 5/7/2019 

Με τιμή 

Ο Διαχειριστής 

 

 

ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

         Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η Εταιρεία), οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας 
“Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2017 έως και 2018. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 
αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
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Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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• 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 Διαχειριστή, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις των άρθρων 43α και του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και το περιβάλλον της, 
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή. 

 
 

 

                      Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Νούλας Παναγιώτης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. : 40711 
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το πρακτικό του Διαχειριστή της «ΠΕΡΙΟΧH ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στις 5/7/2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 

στη διεύθυνση της μητρικής του Ομίλου Εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, www.selonda.com, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση 

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 

δημοσιοποιήσεώς τους. 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης    

 

  
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

Λοιπές Απαιτήσεις & προκαταβολές 13.100,28 12.365,42

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 108.211,15 117.964,85

Σύνολο Ενεργητικού 121.311,43 130.330,27

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο 180.000,00 125.000,00

αποθεματικα 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας -61.928,29 -55.049,17

Σύνολο  Καθαρής Θέσης 118.071,71 69.950,83

Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 2.139,72 4.279,44

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.100,00 56.100,00

Σύνολο υποχρεώσεων 3.239,72 60.379,44

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 121.311,43 130.330,27

http://www.selonda.com/
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 

 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00

Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -4.100,00 -38.676,82

Λοιπά Έξοδα -2.051,64 -2.149,45

Λοιπά έκτακτα Έσοδα-Έξοδα -762,72 -512,00

Αποσβέσεις 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 55,24 13,51

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -20,00 -20,00

Αποτέλεσμα χρήσης πρό φόρων -6.879,12 -41.344,76

Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων -6.879,12 -41.344,76
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3. Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

  
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματι

κά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποθεματικ

ά εύλογης 

αξίας 

Συναλλαγματικ

ές διαφορές

Αδιανέμητα 

κέρδη

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων την 1/1/2017 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.704,41 11.295,59

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.344,76 58.655,24

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγές με μετόχους 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.344,76 58.655,24

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2017 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2017 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.049,17 69.950,83

ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματι

κά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποθεματικ

ά εύλογης 

αξίας 

παγίων

Συναλλαγματικ

ές διαφορές

Αδιανέμητα 

κέρδη

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων την 1/1/2018 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.049,17 69.950,83

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγές με μετόχους 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.049,17 124.950,83

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.879,12 -6.879,12

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.879,12 -6.879,12

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2018 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.928,29 118.071,71
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

  

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Ποσά σε Ευρώ 01/01 - 31/12/2018 01/01 - 31/12/2017

 Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων (6.879,12) (41.344,76)

(6.879,12) (41.344,76)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (734,86) (9.197,42)

Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (57.139,72) 59.986,07

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (57.874,58) 50.788,65

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (64.753,70) 9.443,89

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 55.000,00 100.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 55.000,00 100.000,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) (9.753,70) 109.443,89

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 117.964,85 8.520,96

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής που έχει εκκαθαριστεί 0,00 0,00

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 108.211,15 117.964,85
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Δ. Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις 

5. Γενικές Πληροφορίες  

 

Η Εταιρεία  ιδρύθηκε στις 3/10/2016 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αριθμό 14025415400 ως «ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Π.Ο.Α.Υ. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ». Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί σε 12 έτη. 

 

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, είναι: 

1. Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών θαλάσσιων ειδών στην παράκτια ζώνη και στα θαλάσσια ύδατα των  ακτών της 

περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας, της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας της περιφερειακής ενότητας Στερεάς Ελλάδος, με την 

εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

του κλάδου, διευρύνοντας τα είδη εκτροφής και βελτιώνοντας την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων. 

2. Η βελτίωση των συλλογικών δράσεων των παραγωγικών μονάδων. 

3. Η ορθολογική διαχείριση των θαλασσίων πόρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου των 

υδατοκαλλιεργειών 

4. Η εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παράκτια ζώνη και στα θαλάσσια ύδατα των  ακτών 

της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας ,  της περιφερειακής ενότητας Στερεάς Ελλάδος. 

5. Η υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, και άλλα καινοτόμα 

ερευνητικά ή άλλα Κοινοτικά ή Διεθνή προγράμματα, σχετικών με τις υδατοκαλλιέργειες, το θαλάσσιο περιβάλλον, την εμπορία 

και την προώθηση των υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, τις συλλογικές δράσεις του κλάδου και την αειφόρο ανάπτυξη 

αλιευτικών περιοχών. 

6. Η ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή  αγορά. 

7. Η στήριξη ενεργειών και πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

8. Η συμβολή στην οργάνωση της μεταποίησης, τυποποίησης, διανομής και εμπορίας των προϊόντων για τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας, με την ανάπτυξη νέων τεχνικών και σύγχρονων υποδομών. 

9. Η εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας και η προώθηση των συμπερασμάτων στους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

10. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

11. Η συνεργασία με τοπικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων υδατοκαλλιέργειας. 

12. Η συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών της χώρας ή του εξωτερικού. 

13. Η κατάρτιση των απασχολούμενων στον κλάδο, για την αναβάθμιση του ρόλου και της παραγωγικότητας τους, με στόχο 

την Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας. 

14. Η πληροφόρηση και ενημέρωση των μονάδων αλλά και του κοινού με την έκδοση ενημερωτικού υλικού κάθε μορφής καθώς 

και με την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής του κλάδου. 

 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 100%. 
Η Εταιρεία λειτουργεί την έδρα της, κοινότητα Οπουντίων Λαρύμνης Λαγονήσι Φθιώτιδος ΤΚ 35012 Λάρυμνα. 
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Λογιστικές Αρχές  

6.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

Διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του IASB και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των 

λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από Το διαχειριστή της Εταιρείας στις 05/07/2019 

 

6.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

6.2.1 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 δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• 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. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

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

μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω 

αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 

προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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• 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. 

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) 

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 επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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6.2.2 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. H Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• 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. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι 

Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν 

προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 

23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. H Εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

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

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων 

συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει 

του ΔΠΧΑ 9. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και 

δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2019. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
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Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία 

αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις 

ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - 

ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: 

Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των 

ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.. Τα ανωτέρω  έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• 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. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω  έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• 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. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις 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. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο 

τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 

πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους 

ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της 

επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. H Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 

καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός 

του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 

Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 

τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό 

καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο 

Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-

based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το 

ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. H Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

6.3 Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών  

 
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 

οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Η 

ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά απομείωσης 

αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του Ενεργητικού (ή της Μονάδας Δημιουργίας 

Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 

διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
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Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης 

καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 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. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του 

στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε 

αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.  

 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση 

και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της συμβάσεως και το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

Ι) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία 

δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται :  

▪ Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

▪ Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  

▪ Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον 

κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές 

της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια 

της απόσβεσης. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των δώδεκα 

μηνών από την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

ΙΙ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, 

εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση ή 

όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Σε περίπτωση απομείωσης, το 

ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στη 

διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας μείον κάθε ζημιά απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί. 

Οι ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στις Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από 

απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται 

με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων. 

 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, που είναι και η ημερομηνία 

που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 

πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή 

δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις 
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διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει μεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με 

τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 

προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην 

κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της 

εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που 

είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζηµιών αποµείωσης. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς 

όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και 

βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών 

διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων που έχουν εκδοθεί. Το 

μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εταιρικά μερίδια της Εταιρείας.  

(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου: Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων απεικονίζονται 

αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.  

 

Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο 

επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και 
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υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές 

φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της φορολογικής βάσης και 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε 

ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης 

οικονομικής θέσης και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των 

οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό 

που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 

φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. 

 

Διανομή Μερισμάτων 

Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη 

χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται 

με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων 

προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. Σε 

περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της 

πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

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’ ουσίαν 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.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται 

προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που 

απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου 

θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.  

 

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 και κάθε είδους εκπτώσεις. Τα έσοδα από την 
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παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες 

υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του 

ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.  

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους. 

 

Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές 

μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

6.4 Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης  

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και 

συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα 

δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης 

της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.  

 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές εμπορικές συναλλαγές και άρα δεν υπάρχουν 

εμπορικές απαιτήσεις ή άλλες απαιτήσεις σημαντικής αξίας.  

• Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων: Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κυκλοφορούν στο 

εμπόριο στις ενεργές αγορές (όπως τα επενδυτικά ακίνητα, οι εμπορικές συναλλαγές, οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι 

και οι τίτλοι σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων) είναι βασισμένη στις τιμές αγοράς την 

ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η αναφερόμενη τιμή της αγοράς που χρησιμοποιείται για 

χρηματοοικονομικούς σκοπούς από την Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Η εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε μια ενεργή αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε 

περίπτωση τεχνικές αποτιμήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας χρησιμοποιεί πληθώρα μεθόδων και κάνει υποθέσεις που 

βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

• Φόροι εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που 

θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη 

για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση 

μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα 

σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 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. 

• Ενδεχόμενα γεγονότα: Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις. 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. 

• Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών και ανακτησιμότητα αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης: Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές στον 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές 

ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί 

απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρίας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Επίσης, σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία αξιολογεί την αναγνώριση αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης (αξιολόγηση ανακτησιμότητας). Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία κατά την 31/12/2018 δεν έχει 

προβεί σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (επί των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών). 
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Δεδομένης της υφιστάμενης δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η μη αναγνώριση στηρίζεται στη βάση μίας 

συντηρητικής προσέγγισης της Διοίκησης, η οποία και θα αναγνωρίσει τις εν λόγω αναβαλλόμενες απαιτήσεις όταν και 

τελικά θα αρχίσουν να ανακύπτουν τα εκτιμώμενα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, και κατά συνέπεια θα μπορεί με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία να στηρίξει την ανακτησιμότητα των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού. 

• Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηματοδοτική: Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά 

κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται 

υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

6.5 Λοιπές Απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Η απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο την 31/12/2018 αφορά απαίτηση από Φ.Π.Α. έτους 2018. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την 

απομείωση των απαιτήσεων. 

 

6.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 
 

Η εταιρία δεν έχει ενεχυριασμένες καταθέσεις. 

 

31/12/2018 31/12/2017

Χρεώστες Διάφοροι 8 257

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 13.092 12.108

Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0 0

Σύνολο 13.100 12.365

31/12/2018 31/12/2017

Διαθέσιμα στο ταμείο 0 0

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 108.211 117.965

Σύνολο 108.211 117.965
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6.7 Εταιρικό κεφάλαιο  

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 180.000 ευρώ, διαιρούμενο σε  180.000 
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα. Το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

Τα δικαιώματα των εταίρων είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία του 
μεριδίου και περιλαμβάνουν: 

▪ Δικαίωμα μερίσματος: Ποσοστό 35% των προς διανομή καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού 
από τα κέρδη κάθε χρήση διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα. 

▪ Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μεριδίων. 

▪ Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας. 

▪ Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. 

▪ Δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη 
μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας.  

 

6.8 Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι Προμηθευτές  και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις  της Εταιρείας  ανέρχονται σε 3.240 ευρώ και αφορούν λοιπούς πιστωτές. 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας και δεν βαρύνοντα από τόκους. Οι εύλογες αξίες 
τους ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες τους. 

 

 

 

Ποσά σε €

Αριθμός 

μετοχών

Ονομαστική 

αξία

Αξία κοινών 

μετοχών

Υπερ Το 

Άρτιο

Ιδιες 

Μετοχές

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2017 0 0,00 125.000 0 0

Έκδοση νέων μετοχών 0 0,00 0 0 0

Υπόλοιπο κλεισίματος 31/12/2017 0 0,00 125.000 0 0

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2018 1.250 100,00 125.000,00 0 0

Έκδοση Νέων Μετοχών 550 100 55.000 0 0

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας 0 0 0 0 0

Μείωση από πώληση θυγατρικών 0 0 0 0 0

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών 

προηγούμενων χρήσεων
0 0 0 0 0

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2018 1.800 100,00 180.000 0 0

31/12/2018 31/12/2017

Προμηθευτές 2.140 4.279

Λοιποί Πιστωτές 1.100 56.100

Σύνολο 3.240 60.379
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6.9 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 

 

6.10  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 01/01/2018 -  31/12/2018, 

με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και 

θα οριστικοποιηθούν. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη φόρων. Για το  2017-2018 δεν εχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παράγραφος 1 ν.4174/20136. 

6.11  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με την μητρική, τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου της Σελόντα καθώς και με τον διαχειριστή για την 

χρήση για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 είναι: 
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6.12  Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς επίσης και από τυχόν έκθεση 

σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. Δεν υπάρχουν συναλλαγές με πελάτες, συνεπώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντική 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 

  

 
 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η συνετή 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει άμεσα κίνδυνο ρευστότητας, κατά την 31/12/2018 έχει θετικό κεφάλαιο 

κίνησης. 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας  όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά της να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της και να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους. Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο 

στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα 

ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για την χρήση 01/01/2018 

– 31/12/2018 έχει ως εξής: 

31/12/2018 31/12/2017

Διαθέσιμα στο ταμείο 0 0

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 108.211 117.965

Σύνολο 108.211 117.965

31/12/2018 31/12/2017

Χρεώστες Διάφοροι 8 257

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 13.092 12.108

Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0 0

Σύνολο 13.100 12.365



. 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018                        29 

 
 

6.13  Γεγονότα μετά τη λήξη της Χρήσης 2018 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία και που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου  2019 

Οι Δηλούντες – Βεβαιούντες 

 

         Ο Διαχειριστής 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
 
 
 

ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 
  

Π. Καράμαλης 
ΑΔΤ. Ρ 228049 

 
 

ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματι

κά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποθεματικ

ά εύλογης 

αξίας 

Συναλλαγματικ

ές διαφορές

Αδιανέμητα 

κέρδη

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων την 1/1/2017 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.704,41 11.295,59

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.344,76 58.655,24

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγές με μετόχους 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.344,76 58.655,24

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2017 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2017 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.049,17 69.950,83

ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματι

κά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποθεματικ

ά εύλογης 

αξίας 

παγίων

Συναλλαγματικ

ές διαφορές

Αδιανέμητα 

κέρδη

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων την 1/1/2018 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.049,17 69.950,83

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγές με μετόχους 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.049,17 124.950,83

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.879,12 -6.879,12

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.879,12 -6.879,12

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2018 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.928,29 118.071,71


