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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αποτεφρωτήρας  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της διαχείρισης επικινδύνων απορριμμάτων-αποβλήτων 

και ιδιαίτερα στη συλλογή – μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Η Εταιρεία, 

μεταξύ άλλων, έχει συνάψει σύμβαση με φορείς επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ΕΑΥΜ, όπως την 

Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε., η οποία με τη σειρά της έχει συνάψει 

σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ, όντας ανάδοχος του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών που ο δεύτερος προκήρυξε 

αναφορικά με τη λειτουργία της μονάδας αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, καθώς και 

την ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε., η οποία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα αποστείρωσης ΕΑΥΜ στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Το 

αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας αφορά μόνο στην συλλογή μεταφορά και διάθεση αποβλήτων.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
Το έτος 2017 ήταν ελαφρώς κερδοφόρο για την εταιρεία ενώ το προηγούμενο έτος 2016 ήταν ζημιογόνο. Πιο 

συγκεκριμένα τα κέρδη  της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10 χιλ, ενώ της προηγούμενης 

χρήσης 2016  οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 45 χιλ. Η μεταβολή στο αποτέλεσμα οφείλεται 

κυρίως στην αλλαγή των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και πιο συγκεκριμένα στη μείωση των εξόδων 

διοίκησης και λοιπών εξόδων. 

 

Πιο αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη αναλύονται παρακάτω: 

 Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 7.949 χιλ. (2016: ευρώ 6.847 χιλ.). O κύκλος εργασιών αυξήθηκε 

ωστόσο αυξήθηκαν και τα κόστη λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Οι νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν 

έχουν μικρότερα περιθώρια κέρδους αλλά η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει βελτίωση των συνθηκών της 

αγοράς σε μακροχρόνια βάση.   

 Τα αποτελέσματα μετα φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 4 χιλ. (2016 ζημιές : ευρώ 44 χιλ.) . 

 Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, έμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε ευρώ 883 χιλ. (31/12/2017) από ευρώ 

881 χιλ (31/12/2016).  

 Τραπεζικός δανεισμός δεν υφίσταται και αυτό οφείλεται στο γεγονός της είσπραξης μεγάλου μέρους των 

απαιτήσεων από την Κοινοπραξία Ηλέκτωρ ΑΕ  - Άρση ΑΕ. 

 Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το 2017 ήταν θετικές ευρώ 2.754 χιλ. (2016: ευρώ 

655 χιλ.). 

 Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 ανερχόταν σε 29 άτομα και 

την 31/12/2016 σε 30 άτομα  

 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε τιμές 

αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση και διαμορφώνεται στα πλαίσια 

κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η οικονομική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιμά τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 

ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά, την Εταιρεία.  
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(α) Κίνδυνος αγοράς 

 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με τον επιχειρησιακό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία 

δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή καθώς έχει εξασφαλισμένες βάση συμβάσεων τιμές. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία έχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η 

Εταιρεία έχει ως κύριους πελάτες της, κλινικές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και την Κοινοπραξία 

Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα οι οποίες διευθετούν τις υποχρεώσεις τους, προς την Εταιρεία, μέσω των εισπράξεών 

τους από τον ΕΔΣΝΑ.   

 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς 

την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριμένων 

πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα. Η Εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από μεμονωμένα 

πιστωτικά ιδρύματα. 

 

(γ)    Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές της 

υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης του  Ελληνικού Δημοσίου και του 

Ελληνικού  χρηματοπιστωτικού τομέα ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση των 

χρηματοροών έχει γίνει επιτακτική. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και 

παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και με 

εξασφαλισμένη επάρκεια τραπεζικών πιστωτικών ορίων.  

 

H Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιμα καθώς και σημαντικά πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που 

ενδέχεται να προκύψουν σε ρευστά διαθέσιμα.  

 

Διαχείριση Κεφαλαίων 
 

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 

συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα 

λοιπά μέρη που έχουν σχέση με την εταιρία και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να 

επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

 

Για τη διατήρηση ή μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να επιστρέψει κεφάλαια στους 

μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.  

 

 

Συμβαδίζοντας με την κοινή πρακτική του κλάδου, η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση με τον 

δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης μόχλευσης υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια 

μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μείον χρηματικά διαθέσιμα) προς το σύνολο των καθαρών δανειακών 

υποχρεώσεων πλέον του συνόλου ιδίων κεφαλαίων. 

 

Ο υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης την 31/12/2017 και την 31/12/2016 δεν έχει εφαρμογή, καθώς η Εταιρεία 

διαθέτει καθαρά διαθέσιμα και δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός.  

 

 

 

 

 

 

Δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
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Η Εταιρεία έχει υπολογίσει δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για να προσθέσει επιπλέον πληροφορίες 

στις ήδη υπάρχουσες, όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες 

απόδοσης και αποδοτικότητας, οικονομικής διάρθρωσης και γενικής ρευστότητας: 

 

31/12/2017 31/12/2016

1. Απόδοσης και Αποδοτικότητα

Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 18.709 0,24% -30.163 -0,44%

Πωλήσεις 7.949.153 6.847.663

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων 10.408 1,18% -45.316 -5,14%

Ίδια κεφάλαια 883.879 880.894

Μικτά αποτελέσματα 138.251 1,74% 142.036 2,07%

Πωλήσεις 7.949.153 6.847.663

2. Οικονομικής διάρθρωσης 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.920.388 98,67% 9.098.410 98,70%

Σύνολο ενεργητικού 8.027.042 9.217.986

Καθαρή θέση 883.879 12,37% 880.893 10,57%

Σύνολο υποχρεώσεων 7.143.163 8.337.093

3. Γενικής ρευστότητας

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.920.388 144,46% 9.098.410 109,95%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.482.707 8.274.791  
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Η Εταιρεία επιδιώκει την προστασία και το σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του. Ως εκ τούτου η Εταιρεία στοχεύει στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και στην ανάπτυξη 

φιλικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον. Η Εταιρεία  εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης εξασφαλίζοντας τη νομοθετική συµµόρφωση και τον περιβαλλοντικό έλεγχο των έργων και 

δραστηριοτήτων του. Στο παραπάνω πλαίσιο η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO14001.Επίσης η Εταιρεία 

έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και κατά το ISO 18001. 

 

Οι περιβαλλοντικές δράσεις της Εταιρείας  αφορούν στον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων, στην 

επαναχρησιμοποίηση, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανακύκλωση, στη χρήση φιλικότερων προς το 

περιβάλλον υλικών, στη χρήση ΑΠΕ, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη χρήση νέας τεχνολογίας φιλικής 

προς το περιβάλλον, κλπ.  

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2017 

 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα μετά την 31/12/2017 και μέχρι τη σύνταξη 

της παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την χρηματοοικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας. 

 

 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
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Η δυνατότητα διεύρυνσης των πελατών (ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές) από τα οποία είναι δυνατή η 

συγκομιδή και αποτέφρωση των μολυσματικών απορριμμάτων τους αποτελεί προοπτική που αναζητείται 

μεθοδευμένα από την Εταιρεία. 

 

 

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και τις επεξηγήσεις ως  

εντεταλμένη Διοίκηση, σας καλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2017 και 

την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την 

εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

 

 

 

 
Αθήνα 29 Ιουνίου 2018 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.  

Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε., οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, την 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο 
τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε 
ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 
γνώμη μας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις 
απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

Άλλες Πληροφορίες   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των 
όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή 
άλλης διασφάλισης επί αυτών. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  

Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι 
οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 

  Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις,         

 Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Ατου Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε 
να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
οικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις 
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 

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, που 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 που 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 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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 

Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 

Αθήνα, 24 Iουλίου 2018 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Φώτης Σμυρνής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  Σημειώσεις 31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώματα πάγια 5 89.124   101.509 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 17.529   18.067 

    106.653   119.577 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέματα 

 

50.693   0 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 6.907.927   7.891.520 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 961.769   1.206.890 

    7.920.388   9.098.410 

Σύνολο ενεργητικού   8.027.042   9.217.986 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους         

Μετοχικό κεφάλαιο 8 270.000   270.000 

Λοιπά αποθεματικά 9 155.652   148.575 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   458.227   462.319 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   883.879   880.894 

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 12 60.446   62.302 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10 1.600.009  0 

    1.660.455   62.302 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 10 5.412.707   7.404.791 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13 70.000   70.000 

Μερίσματα πληρωτέα   0   800.000 

    5.482.707   8.274.791 

Σύνολο υποχρεώσεων   7.143.163   8.337.093 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   8.027.042   9.217.986 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Πωλήσεις   7.949.153   6.847.663 

Κόστος πωληθέντων 15 (7.810.902)     (6.705.627) 

Μεικτό κέρδος   138.251   142.036 

Έξοδα διοίκησης 15 (119.273)   (167.697) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης 

(καθαρά) 18 (268)   (4.502) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   18.709   (30.163) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα          

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)  14 (8.302)   (15.154) 

Κέρδη προ φόρων σύνολο   10.408   (45.316) 

Φόρος εισοδήματος 17 (14.500)   805 

Κέρδη μετά από φόρους  σύνολο   (4.092)   (44.511) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Καθαρά κέρδη (ζημιές )χρήσης 

   (4.092)   (44.511) 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα : 

 

Αναλογιστικά κέρδη ( ζημιές) 

 

 

12 7.077   (4.000) 

Διαφορά μεταξύ ονομαστ. Αξίας Ιδίων μτχ 

& τιμής πώλησης 18 0   (75.000) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης   7.077   (79.000) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης                            2.985                      (123.511) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθeματικά

Ίδιες 

Μετοχές

Αποτελ. εις 

νέον Σύνολο

1-Ιαν-16 6.294.000 152.575       (705.000)    1.387.828      7.129.403   

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα 

ίδια κεφάλαια 0 (4.000)           0 0 (4.000)          

Ζημιά από διαγραφή Ιδίων Μετοχών (75.000)          (75.000)        

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) περιόδου 0 0 0 (44.511)            (44.511)        

Διαγραφή ιδίων μετοχών (630.000)         705.000 75.000         

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου / (μείωση) (5.400.000)      0 0 0 (5.400.000)  

(Αγορά) / πώληση ιδίων μετοχών 6.000 0 0 (6.000)              0                   

Διανομή Μερίσματος 0 0 0 (800.000)          (800.000)     

31-Δεκ-16 270.000 148.575 0 462.319 880.894 

1-Ιαν-17 270.000 148.575 0 462.319 880.894 

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα 

ίδια κεφάλαια 0 7.077 0 0 7.077 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) περιόδου 0 0 0 (4.092)              (4.092)          

31-Δεκ-17 270.000 155.652 0 458.227 883.879  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 

Ετήσια Έκθεση ΔΣ και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

17/(42) 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 19 2.773.156   1.474.427 

Μείον:          

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (11.584)   (15.348) 

Καταβεβλημένοι φόροι   (7.330)   (804.048) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.754.242   655.032 

          

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 5 (2.663)   (36.984) 

Πώληση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 5 0   600 

Τόκοι εισπραχθέντες  14 3.282   194 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 619   (36.190) 

          

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Επιστροφές κεφαλαίου 14 (2.199.982)   0 

Μερίσματα πληρωθέντα   (800.000)   0 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.999.982)   0 

          

    

 

  

 Kαθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα (245.121)   618.842 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.206.890   588.048 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

περιόδου 7 961.769   1.206.890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 42  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της διαχείρισης μολυσματικών απορριμμάτων-αποβλήτων 

και ειδικότερα στην αποτέφρωση νοσοκομειακών απορριμμάτων.  Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την 

Κοινοπραξία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ η οποία με τη σειρά της έχει συνάψει σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ, όντας 

ανάδοχος του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών που ο δεύτερος προκήρυξε αναφορικά με τη λειτουργία της μονάδας 

αποτέφρωσης που ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, τη χρήση της οποίας έχει παραχωρήσει στην 

Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 

γραφεία της είναι στην Κηφισιά οδός Ερμού αρ.25 και η εγκατάσταση λειτουργίας της βρίσκεται στην περιοχή του 

ΧΥΤΑ Ανω-Λιοσίων.  

  Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς μολυσματικών και 

νοσοκομειακών απορριμμάτων στο εργοστάσιο του αποτεφρωτήρα ιδιοκτησίας και ευθύνης του ΕΔΣΝΑ που βρίσκεται 

σε θέση παρακείμενη του ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και της «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ»,  οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.etae.com.  Η 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι μητρική της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ καθ΄ότι συμμετέχει στο 

μετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσοστό 94,44%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» μητρική της Εταιρείας συμμετέχει κατά ποσοστό 

65% στο μετοχικό της κεφάλαιό. 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018, και τελούν υπό την 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις  που παρουσιάζονται, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από 

το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  

Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, εφόσον υφίστανται, τα 

οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης από 

την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που εμπεριέχουν 

σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές 

καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

2.1.1.      Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις 

ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης, έχει δημιουργηθεί σημαντική οικονομική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα σε σχέση με την 

Ελληνική οικονομία. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στην Διαχείριση 

Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (σημείωση 3), η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η προετοιμασία των Οικονομικών 

Καταστάσεων στη βάση της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι  

http://www.etae.com/
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υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά σε σχέση με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία και (γ) 

έχουν σχεδιαστεί προγράμματα λειτουργίας και δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να 

προκύψουν αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

Οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 

ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.   

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης 

ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών 

ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη 

σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 

επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 

κατά την πρώτη εφαρμογή του ∆ΠΧΑ 9 δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 

του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 

αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Μέσα στη τρέχουσα χρήση του 2017, η διοίκηση της Εταιρείας 

ξεκίνησε τον δειγματοληπτικό έλεγχο συμβολαίων µε μεγάλους πελάτες, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 

έτος. Οι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων έως την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχουν 

δείξει ότι θα απαιτηθεί καμία σημαντική προσαρμογή κατά τη μετάβαση στο νέο πρότυπο. Η διοίκηση θα ολοκληρώσει 

την διαδικασία αξιολόγησης μέσα στο 2018, ώστε να οριστικοποιήσει την εν λόγω επίδραση.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019) 
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Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 

των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε 

τύπο σύμβασης. Στο στάδιο αυτό, η Εταιρία δεν μπορεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του νέου προτύπου στις 

Οικονομικές καταστάσεις καθώς δεν έχει οριστικοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της αξιολόγησής τους για την 

εφαρμογή του ∆ΧΠΑ 16. Η Εταιρία σχεδιάζει να υιοθετήσει το νέο πρότυπο την ημερομηνία που πρέπει να 

εφαρμοστεί (01.01.2019). 

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του 

προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει 

σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο 

επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες 

και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 

μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 

προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.  

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις 

οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την 

έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των 

οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να 

εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 

ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην 

χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να 

μπορεί να τεκμηριωθεί.  
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ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε 

μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 

9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το 

πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 

23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  (Κύκλος 2014 – 2016)  

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, 

τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις 

συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 

ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από 

κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από 

πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  
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ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο 

αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση 

την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.  

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι Οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας.   

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 

την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

2.4 Μισθώσεις 

Εταιρεία  ως μισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται 

ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον 

αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 

μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά 

τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη 

περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

 

2.5 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το 

κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί 

να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής : 
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- Μηχανολογικός εξοπλισμός 7 –10 

 

έτη 

- Αυτοκίνητα 8 –10 έτη 

- Έπιπλά και Εξαρτήματα   8 – 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  κάθε 

τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα . 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για 

το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως 

(παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις 

μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά 

στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της 

απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

2.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των 

ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και 

αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

2.8 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι 

σημαντικό, μειωμένο με τυχόν ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις δημιουργείται 

όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων με 

βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το 

πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.  

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία τακτικών 

πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της 

χρήσης. Αν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να 

συσχετισθεί µε γεγονός που συνέβη µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς 

αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
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2.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές και ίδιες μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση 

μετοχών εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

 

2.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά 

την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί κατατάσσονται 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

2.12 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά 

συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά 

συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών εφόσον υφίστανται, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει 

θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα 

κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρίζει ερμηνείας. 

Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος 

φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία της 

κατάστασης της οικονομικής θέσης και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα 

πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 

συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών 

οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 
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2.13 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι πληρωμές καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία και τους κανονισμούς 

των ταμείων.  

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο ποσό 

παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται από ένα ή 

περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία 

πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική 

υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε 

όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούμενες 

χρονικές περιόδους.  

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου σε 

υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του. Οι εισφορές 

αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν 

στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός  με 

μελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα  αξία 

της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία ισολογισμού, μειωμένη κατά την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 

method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών 

χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής 

διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές  

παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία 

προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος επί το επιτόκιο προεξόφλησης. 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως . Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η 

Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει κόστος 

αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών 

λήξης. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 

υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού 

της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 

τους.  

 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν 

χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
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2.14 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της 

δέσμευσης και όταν το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

2.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση απορριμμάτων. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

2.16 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.17 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 

ποσών στις σημειώσεις, καθώς και σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπου έχει κριθεί απαραίτητο, τα 

συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 

κίνδυνο, και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά 

μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές 

αρχές σχετικά με τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση και διαμορφώνεται στα πλαίσια κανόνων 

εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιμά τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 

οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων. 
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(α)  Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με τον επιχειρησιακό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν 

εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο καθώς έχει εξασφαλισμένες βάσει 

συμβάσεων τιμές.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει 

ως κύριους πελάτες της, κλινικές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και την Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα 

οι οποίες διευθετούν τις υποχρεώσεις τους, προς την Εταιρεία, μέσω των εισπράξεών τους από τον ΕΔΣΝΑ. 

  

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 

εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα.       

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της και 

ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και με εξασφαλισμένη επάρκεια τραπεζικών πιστωτικών 

ορίων. 

Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιμα καθώς και σημαντικά πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να 

προκύψουν σε ρευστά διαθέσιμα.  

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 

και 2016 αντίστοιχα: 

 

  31 –Δεκ- 17 

  Μέχρι  

1 χρόνο  ΣΥΝΟΛΟ 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 4.697.620   4.697.620 

      

   31 –Δεκ- 16  

  Μέχρι  

1 χρόνο  ΣΥΝΟΛΟ 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 1.940.741   1.940.741   

 

 

Τα παραπάνω ποσά εμφανίζονται στις συμβατικές, μη προ εξοφλημένες ταμειακές ροές. 

 Στην ανάλυση της γραμμής «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά από: 

«Δεδουλευμένα έξοδα», «Προκαταβολές πελατών» και  «Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι τέλη» 
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 (δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Η έκθεση της 

Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια είναι μικρή, καθώς δε διαθέτει τραπεζικά δάνεια με  

 

κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία την 31.12.2017 και την 31.12.2016 δεν έχει μακροπρόθεσμες ούτε βραχυπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις.  

3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων και των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει τις 

λογιστικές τους αξίες. Την 31/12/2017 καθώς και την 31/12/2016 η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της άλλα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

3.3 Διαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την επίτευξη 

των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός Δανεισμός της 

Εταιρείας (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα) εξαιρουμένων όμως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non-recourse debt) και 

των αντίστοιχων ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων που είναι συνδεδεμένα με τέτοιου είδους χρηματοδότηση.  

Η εταιρία την 31/12/2017 καθώς και την 31/12/2016 δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό ο δείκτης 

μόχλευσης είναι μηδενικός. 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις διοικήσεως 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 

εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις 

εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και 

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και 

τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(i) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το 

τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά 

θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 
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5 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Δεν υφίστανται απομειώσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2017 και 2016. 

Δεν υφίστανται υποθήκες – προσημειώσεις επί των ακινήτων της Εταιρείας.  

Για εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. 

6 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών   5.443.994     4.732.812   

Πελάτες - Συνδεδεμένα μέρη   919.389     2.381.283   

Σύνολο πελατών   6.363.383     7.114.094   

Κόστος 
 

Μεταφορικά  

μέσα  

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Έπιπλα και 

εξαρτήματα Σύνολο 

1-Ιαν-16 

 

233.308 12.150 58.034 303.490 

Προσθήκες εκτός χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

200 0 37.948 38.148 

Πωλήσεις 

 

(21.597) 0 0 (21.597) 

31-Δεκ-16 

 

211.911 12.150 95.982 320.041 

      1-Ιαν-17 

 

211.911 12.150 95.982 320.041 

Προσθήκες εκτός χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

0 0 2.663 2.663 

31-Δεκ-17 

 

211.911 12.150 98.645 322.704 

      Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

1-Ιαν-16   (180.736) (6.860) (38.978) (226.574) 

Αποσβέσεις περιόδου                                  15   (7.339) (615) (5.602) (13.556) 

Πωλήσεις / διαγραφές 

 

21.597 0 0 21.597 

31-Δεκ-16 

 

(166.477) (7.475) (44.580) (218.533) 

      1-Ιαν-17 

 

(166.477) (7.475) (44.580) (218.533) 

Αποσβέσεις περιόδου                                  15 

 

(7.328) (615) (7.105) (15.049) 

31-Δεκ-17 

 

(173.805) (8.090) (51.686) (233.581) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

45.434 4.675 51.401 101.509 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

38.106 4.060 46.959 89.124 
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Προκαταβολή φόρου εισοδήματος    0     233.154   

Λοιπές Απαιτήσεις   554.545     543.811   

Σύνολο   6.907.927    7.891.059   

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό   6.907.927     7.891.520   

Σύνολο   6.907.927     7.891.520   

 

Ο λογαριασμός «Λοιπές απαιτήσεις» την 31.12.2017 αναλύεται ως εξής: «Έξοδα επόμενων χρήσεων» ευρώ 7.841 

(31/12/2016 ευρώ 7.829), «Επιταγές εισπρακτέες» ευρώ 36.918 (31/12/2016 ευρώ 56.809), «Προσωρινοί λογαριασμοί 

(Διαχείριση έργων σε απόδοση)» ευρώ 5.769  (31/12/2016 ευρώ 6.107), «Προκαταβολές προμηθευτών/πιστωτών»  

ευρώ 17.790 (31/12/2016 ευρώ 103.832), «Ελληνικό Δημόσιο: παρακρατούμενοι & προκαταβλητέοι φόροι» ευρώ 

463.302, (31/12/2016 ευρώ 359.966), «Λοιποί Χρεώστες» ευρώ 9.730 (31/12/2016 ευρώ 9.269) , «Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα» 3.193 (31/12/16 ευρώ 0). 

Η ανάλυση ενηλικίωσης υπολοίπων  πελατών στις 31.12.17 και 31.12.16 έχει : 

 

  31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

0 - 3 μήνες    2.484.261   2.179.491   

3  - 6 μήνες       902.466   1.444.558   

6 μήνες - 1έτος         783.735   815.667 

Πάνω από 1 έτη    2.192.921   2.674.550   

    6.363.383   7.114.094   

 

 

Δεν υπάρχουν έντοκες απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 

 

Υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει ως 

κύριους πελάτες της, κλινικές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και την Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα οι 

οποίες διευθετούν τις υποχρεώσεις τους, προς την Εταιρεία, μέσω των εισπράξεών τους από τον ΕΔΣΝΑ.   

Οι απαιτήσεις από τις κλινικές και τα νοσοκομεία Δημοσίου Τομέα εισπράττονται με καθυστέρηση ωστόσο 

θεωρούνται πλήρως ανακτήσιμες. 

 

 

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα 

 

7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Διαθέσιμα στο ταμείο   15.180     11.019   

Καταθέσεις όψεως   946.589     1.195.871   

Σύνολο   961.769     1.206.890   

Δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα. 
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την Εταιρεία 

Standard & Poor’s (S&P) την 31.12.2017. 

 

 

  31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Πιστωτική διαβάθμιση 

χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος   

Ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα 

Ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα 

CCC+    100% 100% 

     

Σύνολο   100% 100% 

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας είναι κατατεθειμένα στις συστημικές ελληνικές τράπεζες που έχουν 

χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση λόγω της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι, 

αντιστοίχως οι ελληνικές τράπεζες καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πιστωτικών διευκολύνσεων 

(Εγγυητικές Επιστολές) προς την Εταιρεία.  

8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ εκτός από τον αριθμό μετοχών. 

    
Αριθμός 

μετοχών 
Mετοχές 

Ιδιες 

μετοχές 
Σύνολο 

            

1-Ιαν-16   567.000 6.294.000 (705.000) 5.589.000 

Ίδιες μετοχές ακυρώθηκαν   63.000    (705.000) 705.000 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου   (603.000) (6.030.000)   (6.030.000) 

Μεταφορά εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου      6.000 
 

6.000 

Ακύρωση κοινών μετοχών και μετατροπή τους σε 

προνομιούχες  
(26.000) (260.000) 

 
(260.000) 

Έκδοση Προνομιούχων Μετοχών   26.000 260.000 
 

260.000 

 31-Δεκ-16   27.000 270.000  0 270.000 

1-Ιαν-17   27.000 270.000 0 270.000 

31-Δεκ-17   27.000 270.000 0 270.000 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 αποτελείται από 1.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 

€ 10,00 έκαστη και 26.000 προνομιούχες μετοχές, άνευ δικαιώματος ψήφου με ονομαστική αξία 10,00 € εκάστη. 

 

 

 

9 Αποθεματικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 



 

Ετήσια Έκθεση ΔΣ και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

32/(42) 

 

 

  

Τακτικό 

αποθεματικό 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) 

Λοιπά 

αποθεματικά Σύνολο 

1-Ιαν-16 

 

176.349 (23.774) 0 152.575 

Κέρδος / (ζημιά) από πώληση ιδίων 

μετοχών 

 
0 0 0 0 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 

 
0 (4.000) 0 (4.000) 

31-Δεκ-16 

 

176.349 (27.774) 0 148.575 

      1-Ιαν-17 

 

176.349 (27.774) 0 148.575 

Κέρδος / (ζημιά) από πώληση ιδίων 

μετοχών 

 
0 0 0 

 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 

 
0 7.077 0 7.077 

31-Δεκ-17 

 

176.349 (20.697) 0 155.652 

  

(α) Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών /(ζημιών) 

Το αποθεματικό αυτό περιλαμβάνει τα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) και τη σχετική αναβαλλόμενη φορολογία που 

προκύπτουν από τους επαναϋπολογισμούς : (α) της παρούσας αξίας δέσμευσης καθορισμένων παροχών και (β) της 

εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σύμφωνα  με το αναθεωρημένο πρότυπο IAS 19 αναγνωρίζονται 

στη κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

 Προμηθευτές   122.469     62.064   

 Προμηθευτές - Συνδεδεμένα μέρη   3.404.396     1.595.320   

 

  3.526.865     1.657.384   

Δεδουλευμένα έξοδα   0     157   

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 124.133     63.894   

Υποχρέωση σε μετόχους λόγω μείωσης 

μετοχ.κεφαλαιου 2.490.963     5.400.000   

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεμένα μέρη   870.755     283.357   

Σύνολο   7.012.716     7.404.792   

Μακροπρόθεσμες    1.600.009    0  

Βραχυπρόθεσμες   5.412.707     7.404.791   

Σύνολο   7.012.716     7.404.791   

 

 

Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» την 31.12.2017 αναλύεται ως εξής: «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ευρώ 

28.975 (31/12/2016 : ευρώ 27.083), «Επιταγές (μεταχρονολογημένες) πληρωτέες» ευρώ 0 (31/12/2016: ευρώ 7.819), 

Αμοιβές ΔΣ ευρώ 0 (31.12.2016:ευρώ 218.813), Λοιπές Πιστωτές ευρώ 130.620 (31/12/2016: ευρώ 29.642), 

«Επιστροφές Κεφαλαίου» ευρώ 711.160 (31/12/2016: ευρώ 0). 
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Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.  

11 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 

και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα 

παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:         

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες   17.529     18.067   

    17.529     18.067   

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης   (18.068)     (15.629)   

(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης 

αποτελεσμάτων   (2.352)     (805)   

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια   2.891     (1.634)   

Υπόλοιπο τέλους χρήσης   (17.530)     (18.068)   

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-16 9.711 5.917 15.629 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 805 0 805 

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια 1.634 0 1.634 

31-Δεκ-16 12.149 5.917 18.067 

     

1-Ιαν-17 12.149 5.917 18.067 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων (805) 3.158 2.353 

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια (2.891) 0 (2.891) 
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31-Δεκ-17 8.454 9.076 17.530 

 

Οι ως άνω αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις προκύπτουν από την διενέργεια προβλέψεων για 

δαπάνες που θα προκύψουν μελλοντικά για αποζημίωση του προσωπικού. 

 

12 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 60.446     62.302   

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 60.446     62.302   

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

    
31-Δεκ-17 

  
31-Δεκ-16 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα         

Συνταξιοδοτικές παροχές   8.367     7.710   

Σύνολο   8.367     7.710  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης   11.674     5.649   

Χρηματοοικονομικό κόστος   997     1.078   

(Κέρδη) / ζημιές από περικοπές   (4.303)     983   

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε 

εργαζομένους   8.367     7.710   

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί στο κόστος πωληθέντων.  

Η μεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι ως ακολούθως: 

    
31-Δεκ-17 

  
31-Δεκ-16 

Υπόλοιπο έναρξης   62.302   53.893 

Καταβαλλόμενες αποζημιώσεις   (254)     (4.934)   

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές 

(remeasurements) που χρεώνονται στη 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων   (9.967)     5.633   

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα   8.367     7.710   

Υπόλοιπο τέλους   60.446     62.302   
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   1,6%   1,6% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών   2,25%   2,25% 

Αύξηση Πληθωρισμού  1,75%  1,75% 

 

Η μέση σταθμική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι 22,52 έτη. 

 

Ανάλυση αναμενόμενης ληκτότητας των μη προεξοφλημένων συνταξιοδοτικών παροχών: 

 
  

 

  

 Υπόλοιπο τέλους   31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Πάνω από 5 έτη   91.383     91.383   

Σύνολο   91.383     91.383   

 

 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές που αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

 

 
  

31-Δεκ-17 
  

31-Δεκ-16 

(Κέρδη) / ζημιές από τη μεταβολή στις 

δημογραφικές παραδοχές   4.858     0   

(Κέρδη) / ζημιές από τη μεταβολή στις 

οικονομικές παραδοχές   (14.371)     4.623 

(Κέρδη) / ζημιές λόγω εμπειρικών 

προσαρμογών   (454)     1.010   

Σύνολο   (9.967)     5.633   

 

 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από μεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι: 

 

    

Μεταβολή στην παραδοχή 

κατά 

Αύξηση στην 

παραδοχή 

Μείωση στην 

παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -6,17 % +6,17% 

Ρυθμός μεταβολής μισθολογίου 0,50% +6,13% -6,13% 

 

 

13 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά σε Ευρώ. 

    

Πρόβλεψη για 

ανέλεγκτες 

φορολ. χρήσεις Σύνολο 

1-Ιαν-16   70.000   70.000   

31-Δεκ-16   70.000   70.000   
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1-Ιαν-17   70.000   70.000   

31-Δεκ-17   70.000   70.000   

 

      

Βραχυπρόθεσμες   70.000   70.000   

Σύνολο   70.000   70.000   

 

14 Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/ έξοδα – καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Έσοδα τόκων         

 - Έσοδα τόκων   (3.282)     (194)   

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων   (3.282)     (194)   

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα         

 - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών   9.404     12.640   

 - Διάφορα έξοδα τραπεζών   2.180     2.708   

    11.584     15.348   

Σύνολο   8.302     15.154   

 

15 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  

  
31-Δεκ-17 

  

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους 

 

813.296   0   813.296   

Αναλώσεις Αποθεμάτων 

 

92.283   0   92.283   

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  

 

15.049   0   15.049   

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων 

παγίων 

 

47.451   0   47.451   

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 

 

31.744   0   31.744   

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας, Φυσικό αέριο κ.λπ ) 

 

13.334   0   13.334   

Ασφάλιστρα 

 

24.307   0   24.307   

Αμοιβές τεχνικών (μηχανικών, μελετητών κ.λπ) 

 

13.000   0   13.000   

Αμοιβές υπεργολάβων  (συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού 

υπεργολάβων) 

 

106.473   0   106.473   

Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων 

 

6.238.787   97.858   6.336.645   

Φόροι-Τέλη (Δημοτικοί φόροι κ.λπ)  

 

0   6.655   6.655   

Έξοδα μεταφορών και ταξιδιών 

 

367.833   1.677   369.510   

Έξοδα προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων και 

επιδείξεων 

 

0   889   889   

Συνδρομές, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις 

 

0   485   485   
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Έντυπα και γραφική ύλη 

 

0   2.119   2.119   

Έξοδα Δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων 

κ.λπ 

 

0   30   30   

Υλικά άμεσης ανάλωσης και έξοδα κοινοχρήστων 

 

47.345   4.520   51.865   

Διάφορα έξοδα  

 

0   5.041   5.041   

Σύνολο 

 

7.810.902   119.273   7.930.175   

         31-Δεκ-16 

  

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους   833.977   0   833.977   

Αναλώσεις Αποθεμάτων   119.052   0   119.052   

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων    13.556   0   13.556   

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 86.011   0   86.011   

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων   7.527   0   7.527   

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας, Φυσικό αέριο κ.λπ )   14.537   0   14.537   

Ασφάλιστρα   21.268   0   21.268   

Αμοιβές τεχνικών (μηχανικών, μελετητών κ.λπ)   37.987   53.250  91.237 

Αμοιβές υπεργολάβων  (συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού 

υπεργολάβων)   5.192.060   0   5.192.060   

Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων    41.366 82.233   123.599   

Φόροι-Τέλη    0   7.723   7.723   

Έξοδα μεταφορών και ταξιδιών   313.466   3.659   317.124   

Έξοδα προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων και επιδείξεων 0   782   782   

Συνδρομές, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις   0   1.990   1.990   

Έντυπα και γραφική ύλη   0   3.586   3.586   

Έξοδα Δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων 

κ.λπ   0   487   487   

Υλικά άμεσης ανάλωσης και έξοδα κοινοχρήστων   24.820   5.184   30.004   

Διάφορα έξοδα    0   8.803   8.803   

Σύνολο   6.705.627   167.697   6.873.324   

 

16 Παροχές σε εργαζομένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
      

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Μισθοί και ημερομίσθια   628.233   645.405 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης   174.079   177.909 

Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών   8.366   7.710 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους   2.618   2.952 
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Σύνολο   813.296   833.977 

          

Αριθμός εργαζομένων   29   31 

 

17 Φόρος εισοδήματος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Φόρος χρήσης / περιόδου   16.852     0   

Αναβαλλόμενος φόρος    (2.352)     (805)   

Σύνολο   14.500     (805)   

 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες Οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται 

μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις 

ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων.  Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό 

επανέλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 

διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.  

Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και βάσει του 

Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 έως 2016 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, 

όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2011-2016. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία 

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.  Κατά την ολοκλήρωση του, η διοίκηση της 

Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

που απεικονίζονται στις Oικονομικές καταστάσεις.     

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 

χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της Εταιρείας, ως εξής: 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Λογιστικά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων   10.408     (45.316)   

Συντελεστής φορολογίας:   29%   29% 

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα 

κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

  3.018     (13.142)   

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς   9.064     8.300   

Φορολογικές ζημιές χρήσης / περιόδου    2.417     4.037   

Φορολογία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων    14.500     (805)   

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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18 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

        

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση 

ενσώματων παγίων στοιχείων   0     600   

Έκτακτα ανόργανα έσοδα   0     2   

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα)   (405)     (220)   

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων   1.175     180   

(Έξοδα) προηγουμένων χρήσεων   (2.225)     (5.064)   

Λοιπά κέρδη / (ζημιές)   1.186     0   

Σύνολο   (268)     (4.502)   

19 Λειτουργικές ταμειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

        

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Καθαρά κέρδη χρήσης   (4.092)     (44.511)   

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:         

Φόρος εισοδήματος  17 14.500     (805)   

Αποσβέσεις ενσώματων  παγίων και 

προβλέψεις 5 15.049     13.556   

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων 

παγίων   0    (600)   

Έσοδα τόκων  14 (3.282)     (194)   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  14 11.584     15.348   

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:         

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   (50.693)     0  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων    986.616     2.271.293   

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών)   1.795.363     (782.436)   

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο 

προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 12 8.112     2.776   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.773.156     1.474.427   

 

20 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις 

από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
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21 Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το ΔΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

    31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   23.839   711.577 

Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη    23.839   711.577 

          

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   4.754.442   974.103 

Αγορές από μητρική   10.613   5.385 

Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη   4.743.829   968.718 

          

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις)   919.389   2.381.744 

Απαιτήσεις από μητρική   137.837   137.837 

Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεμένα μέρη   781.552   2.243.907 

          

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)   5.895.360   7.795.320 

Υποχρεώσεις προς μητρική   2.508.644   4.828.918 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη   3.386.716   2.966.402 

          

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και μέλη της διοίκησης 

  113.324   113.324 

 

Αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα εξής: 

 

Τα έσοδα από πωλήσεις αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ-

ΑΡΣΗ Α.Ε στην οποία μετέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας. 

 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως απαιτήσεις από την παροχή στην Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε στην οποία μετέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας. 

 

Οι αγορές και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα και 

την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ηλέκτωρ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο διαχείρισης 

μολυσματικών νοσοκομειακών απορριμμάτων.  

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειες αυτών). 

 

Δεν υπάρχουν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες 

θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και στις επιδόσεις της Εταιρείας για την 

περίοδο 01/01-31/12/2017. 

 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

 

22 Λοιπές σημειώσεις 

 

- Οι εταιρεία έχει επίδικες υποθέσεις, οι οποίες ωστόσο δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
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- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 ανερχόταν σε 29 άτομα και την 

31/12/2016 σε 30 άτομα.  

- Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 6 χιλ. για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων, σε ποσό ευρώ 3 χιλ. για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης και σε ποσό ευρώ 6,5 χιλ. 

για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα έως την 31/12/2017 και μετά την ημερομηνία αυτή που 

να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονομική επιφάνεια της Εταιρείας. 

Κηφισιά, 29  Ιουνίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο OIKON.  

Δ/ΝΤΗΣ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

ΛΕΩΝΊΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 

ΑΔΤ Σ-237945 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ            
ΑΔΤ ΑΜ-108999 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ                 
ΑΔΤ ΑΙ 559981 

ΔΡΟΣΟΥΛΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ         
ΑΔΤ AN 113762 
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Στοιχεία & πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31   
Δεκεμβρίου2017 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64

Εποπτεύουσα αρχή: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Τμήμα Μητρώου / ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 007626401000 ΔΟY  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:999446618

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  Λεων.Μπόμπολας-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Γεώργ. Κοντόπουλος-Αντιπρόεδρος, Ξεν.Ζαβιτσάνος-Σύμβουλος, Ιωαν. Καλαφάτης-Σύμβουλος,

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρειας: www.apotefrotiras.gr

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 29/06/18

Ορκωτός ελεγκτής :  Φώτης Σμυρνής (ΑΜ/ΣΟΕΛ 17681) 

Ελεγκτική εταιρεία :PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη 

 ποσά εκφρασμένα σε ευρώ € 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ενάρξης χρήσεως (01/01/2017 & 01/01/2016 αντίστοιχα) 880.894 7.129.403

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 89.124 76.918 Ιδιες Μετοχές 0 0

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.529 18.067 Διανομή μερίσματος 0 (800.000)

Απαιτήσεις από πελάτες 6.907.927 7.891.520 Μείωση  Μετοχικού κεφαλαίου 0 (5.400.000)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.012.462 1.206.890 Διαγραφή ιδίων μετοχών 0 75.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.027.042 9.217.986 Καθαρό κέρδος (ζημιά) χρήσης (4.092) (44.511)

Καθαρό κέρδος (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια 7.077 (79.000)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (01/01/2016 & 01/01/2015 αντίστοιχα) 883.879 880.894

Μετοχικό Κεφάλαιο 270.000 270.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 613.879 610.894

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 883.879 880.894

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.660.455 62.302

5.482.707 8.274.791

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 7.143.163 8.337.093

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 8.027.042 9.217.986

31/12/2017 31/12/2016

31/12/2017 31/12/2016 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 7.949.153 6.847.663 (Ζημιές) Κέρδη προ φόρων (4.092) 44.511

Μικτά κέρδη (ζημιές) 138.251 142.036 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρημ/κων & επενδυτικων αποτελεσμάτων 18.709 (30.163) Φόρος εισοδήματος 14.500 805

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 10.408 (45.316) Αποσβέσεις 15.049 13.556

Μείον φόροι (14.500) 805 (Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 0 (600)

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο (α) (4.092) (44.511) Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (3.282) (194)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) (7.077) (4.000) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.584 15.348

Διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας Ιδίων μτχ και τιμής πώλησης (γ) 0 (75.000)

Συγκ. Συνολικά έσοδαμετά από φόρους (α)+ (β)+(γ) 2.985 (123.511)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες

(12.943) (16.607) που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (50.693) 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 986.616 (2.271.293)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.795.363 (782.436)

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 8.112 2.776

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (11.584) (15.348)

Καταβεβλημένοι φόροι (7.330) 804.048

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 2.754.242 655.032

Επενδυτικές Δραστηριοτήτες

Αγορά / (πώληση) ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.663) (36.384)

Τόκοι εισπραχθέντες 3.282 194

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) 619 (36.190)

Έξοδα αυξήσεως/ μειώσεως κεφαλαίου (2.199.982) 0

(800.000) 0

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0

Kαθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (245.121) 618.841

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξηςπεριόδου 1.206.890 588.048

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 961.769 1.206.890

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/06/2018

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                             ΑΔΤ ΑΙ 559981                                                ΑΔΤ T 024807                                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ. Στον αναγνώστη 

που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, συνιστούμε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 

 ποσά εκφρασμένα σε ευρώ € 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ποσά εκφρασμένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασμένα σε ευρώ € 

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρημ/κων, επενδυτικων αποτελεσμάτων 

& συνολ. Αποσβέσεων 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας. 
2. Δεν υπάρχουν σημαντικές 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 εταιρείας. 
3. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συμμετέχει με ποσοστό 65,00% στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

4. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η έμμεσα (μέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") μητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" με έδρα 
την Κηφισιά, η οποία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 66,11% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η 

οποία ενσωματώνει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.335. Ο 
αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2017 ανέρχονταν σε  29 άτομα και 
την 31/12/2016 σε 30 άτομα. 

6. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς την εταιρία μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις 23.839 € Αγορές : 4.754.442 € Υπόλοιπα απαιτήσεων : 147.251 € Υπόλοιπα υποχρεώσεων :

3.608.784 € Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 113.324 €

7. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 

για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 ,2014, 2015 ,2016 και 2017 έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 

συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ         

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 
ΑΔΤ Σ-237945 

Ο Αντιπρόεδρος 

Γεώργ. Α.Κοντόπουλος  
ΑΔΤ AM-108999

Ο Οικον. Δ/ντής 

Γεώργιος Η. Πλιάτσικας  
ΑΔΤ ΑΙ-559981  

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

Δροσούλα  Α. Κυριακοπούλου
ΑΔΤ AN-113762

 


