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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 

(1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018) 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 31/12/2018 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της “Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων Α.Ε.” την 

25/06/2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση 

www.balance-epe.gr. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΤΟ ΜΕΛΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Alouette Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων 

Α.Ε.»ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2018 – 31.12.2018 

      

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό ισχύει, σήμερα σας 

υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (01/01-31/12/2018), καθώς και τις Οικονομικές 

Καταστάσεις της χρήσεως αυτής όπως συντάχθηκαν βάση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις), καθώς και την 

Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες της “Εταιρείας Παιδικών Ενδυμάτων Α.Ε.”, 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν στη χρήση 2018 

σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και  την  

επίδραση  αυτών  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της  ιδίας  χρήσης,  γίνεται  περιγραφή  των  

κυριότερων  κινδύνων  και  αβεβαιοτήτων  που  η  εταιρεία  ενδέχεται  να αντιμετωπίσει  κατά  την  

επόμενη  οικονομική  χρήση.  

 

Απολογισμός για την κλειόμενη χρήση  

Κύκλος εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11.965 χιλ. € έναντι των 11.791 χιλ. € το 2017.   

 

Αποτέλεσμα προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

Στην παρούσα χρήση το Ebitda ανήλθε σε 930 χιλ. €, έναντι 1.325 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.   

 

Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων:  

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 301 χιλ. € έναντι αυτών της προηγούμενης 

χρήσης που ήταν κέρδη 299 χιλ. €.  

 

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας:  

Τα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (ενσώματα και άυλα) ανέρχονται  σε ποσό 5.791 

χιλ. € περίπου και αντιστοιχούν στο 39% του συνολικού ενεργητικού.  

 

Αποθέματα:  

Τα αποθέματα ανήλθαν σε 5.314 χιλ. € έναντι 5.023 χιλ. € την προηγούμενη χρήση. 

 

Απαιτήσεις και διαθέσιμα:  

Το σύνολο των απαιτήσεων και των διαθεσίμων του ενεργητικού ανέρχονται σε 3.603 χιλ. € που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 24% του συνολικού ενεργητικού.  

 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση (ίδια προς ξένα κεφάλαια):  

Το ποσοστό ιδίων προς ξένων κεφαλαίων για την εταιρεία ανήλθε σε -40%  στην κλειόμενη χρήση. 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ήταν -40%  και στην προηγούμενη χρήση . 
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Χρηματοοικονομικά έξοδα:  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν στη χρήση σε ποσοστό 27%, από 769 χιλ. € το 

2017 σε 977 χιλ. € το 2018. 

 

Ίδια Κεφάλαια: 

Τα Ίδια Κεφάλαια ποσού € -10.068 χιλ.  αντιπροσωπεύουν ποσοστό -67 % του συνολικού Παθητικού 

της εταιρείας, έναντι ποσοστού -66 % της προηγούμενης χρήσης.  

 

Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της 

εταιρείας για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση. 

 

Περιγραφή Χρήση 2018 Χρήση 2017 

Πωλήσεις 11.964.745 11.791.833 

Ίδια κεφάλαια -10.067.955 -10.133.040 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.643.594 5.813.570 

Συνολικά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -300.812 299.066 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες υπολογιζόμενοι βάσει των 

μεγεθών της κλειόμενης και της συγκρίσιμης χρήσης. 

 

Περιγραφή  2018 2017 Ερμηνεία 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο 
Ενεργητικού 

59,72% 59,21% 
δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  40,28% 40,79% δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε πάγιο ενεργητικό. 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων  -40,27% -39,90% δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού 167,42% 166,40% δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού  -67,42% -66,40% δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό -167,38% -162,80% 
δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια 

(Ίδια Κεφάλαια+Μακρ/σμές 
Υποχρεώσεις)/Πάγιο Ενεργητικό 

188,96% 188,69% 
δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

250,05% 257,01% 
δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του με στοιχεία 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Συνολικό Εισόδημα προ φόρων/Σύνολο 
Εσόδων  

-2,50% 2,44% 
απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με 
τα συνολικά της έσοδα. 

Συνολικό Εισόδημα προ φόρων/Ίδια 
Κεφάλαια 

2,99% -2,95% 
απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της 
εταιρείας 

Μικτά Αποτελέσματα/Πωλήσεις 60,01% 58,91% 
απεικονίζει το περιθώριο μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. 
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση 

Η εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 106β του πτωχευτικού κώδικα για εξυγίανση. 

Παρά την δυνατότητα διαγραφής υποχρεώσεων η εταιρία ανέλαβε να αποπληρώσει το σύνολο των 

υποχρεώσεων της σε εργαζόμενους, πιστωτικά ιδρύματα, Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

προμηθευτές, πιστωτές κλπ. 

Ήδη η Εταιρία έχει αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε εργαζόμενους και τρίτους, τηρεί δε τις 

ρυθμίσεις των υποχρεώσεων της στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Μέσα από πολύ αντίξοες συνθήκες στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον τόσο στο 

εξωτερικό αλλά κυρίως στη χώρα μας, κατάφερε χωρίς παροχή ρευστότητας, να αξιοποιήσει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της να σταθεροποιήσει καταρχήν και στο 2018 να αυξήσει τις πωλήσεις 

της. 

Μέσα από την διαρκή αναζήτησή νέων αγορών, προϊόντων και προτάσεων κατάφερε να παραμείνει 

μεταξύ των μεγάλων στο χώρο του παιδικού ενδύματος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και 

επαναφορά των απολεσθέντων εσόδων μέσω ανοίγματος νέων καταστημάτων, επιλεκτική πώληση σε 

σημεία χονδρικής και βελτιστοποίηση του προϊοντικού της μείγματος. 

Η παρατεταμένη οικονομική απραξία εξ αιτίας των προβλημάτων προσαρμογής της χώρας στις 

απαιτήσεις των εταίρων της, διατηρεί το ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, με αποτελέσματα η 

καταναλωτική πίστη να διατηρείται σε αρνητικούς ρυθμούς.  

Στην προηγούμενη χρήση του 2017 η εταιρία πέτυχε αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία 

περιλαμβάνει πολύ πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με το παρελθόν. Η αναδιάρθρωση παρότι ήταν 

αναγκαία συνθήκη για τη μεσοπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθεροποίηση της εταιρίας, δεν 

αποτελεί και επαρκή συνθήκη μακροπρόθεσμα. Είναι προφανές πως εκτός από τις προσπάθειες της 

διοίκησης της εταιρίας για την ανάκαμψή της, στο ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα που υπάρχει και παρά τις 

αναμφισβήτητες επιτυχίες της, απαιτείται μία πιο γενναία προσέγγιση από τους δανειστές της ώστε η 

λογιστική της καθαρή θέση να καταστεί θετική και να υπάρξει η ελάχιστη απαιτούμενη 

χρηματοδότηση του οικονομικού κύκλου για να στηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τη χρήση 2018 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν από 

συναλλαγές με προμηθευτές στην Κίνα και από την γενική οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η 

χώρα και έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους επιχειρηματικότητας.   

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Στη προηγούμενη χρήση του 2017 έγινε αναδιάρθρωση του δανεισμού και η εταιρία είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις των νέων δανειακών συμβάσεων. Υφίσταται κίνδυνος λόγω μεταβολής των 

επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με  επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις 

συνθήκες της αγοράς μπορούν να διακυμανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά, αλλά αυτές οι μεταβολές 

δεν εκτιμάται ότι μπορούν να επιδράσουν σημαντικά. Ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων αυτός 

καθεαυτός δεν είναι πολύ σημαντικός, σε αντίθεση με τον κίνδυνο ρευστότητας. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι απαιτήσεις της εταιρείας για τη χρήση 2018 ήταν εξασφαλισμένες. Η εταιρεία εφαρμόζει 

διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών απωλειών. Για όλες τις 

απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους έχουν σχηματιστεί προβλέψεις που καλύπτουν το 100% 

του ύψους τους. Σε κάθε περίπτωση παρά την αύξηση των πωλήσεων, λόγω της περιοριστικής 

πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας, οι απαιτήσεις στο 2018 μειώθηκαν. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να 

ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα ρευστότητας παρά την αύξηση 

των πωλήσεων στο 2018 δημιουργεί θέμα βιωσιμότητας στην εταιρία και ανάγκασε την διοίκηση να 

διαπραγματευτεί με τις τράπεζες για την ρύθμιση των υποχρεώσεων της εταιρίας. Παρά την επίτευξη 

σημαντικού θετικού κεφαλαίου κίνησης που επιτεύχθηκε μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού, το 

πρόβλημα της ρευστότητας παραμένει το πιο σημαντικό για την εταιρία. Λόγω της φύσης της 

δραστηριότητάς της, πρέπει να παράγει και να διατηρεί ένα σημαντικό ύψος αποθεμάτων. Επειδή δεν 

υφίσταται καθόλου χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και η εταιρία σε αυτές τις τόσο δύσκολες 

συνθήκες «αυτοχρηματοδοτείται», οι κίνδυνοι που πηγάζουν από την έλλειψη ρευστότητας είναι 

αυξημένοι και κυρίως περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητά της εταιρίας να αυξήσει περαιτέρω τον 

κύκλο εργασιών της. 

 

Εξάρτηση από προμηθευτές 

Η εταιρεία συνεργάζεται με πολυπληθή αριθμό προμηθευτών. Δεν υφίσταται εξάρτηση από 

προμηθευτές. 

 

Διάθεση αποτελεσμάτων 

Η εταιρεία δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις βάσει των αρχών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα αποτελέσματα βάσει Δ.Π.Χ.Α. μεταφέρονται στα Ίδια 

Κεφάλαια.  

Για τη χρήση 2018 δεδομένου ότι η εταιρεία έχει σωρευμένες ζημιές εις νέον δεν προτείνεται μέρισμα 

προς τη Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.  

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών με την 

εταιρεία. Εφόσον συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη δεν υφίστανται, στον πίνακα εμφανίζονται 

οι συναλλαγές (αμοιβές) των βασικών διευθυντικών στελεχών. 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - - 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - - 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη - - 

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη - - 

Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών 66.808 82.571 

Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη 16.206 16.206 

Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη 503.979 455.773 

Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη - - 

Σύνολο 586.993 554.550 
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Λοιπές πληροφορίες 

Κατεχόμενα χρεόγραφα 

Η εταιρεία την 31/12/2018 κατέχει μετοχές της εταιρείας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 51,3 χιλ 

€. 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η εταιρεία δεν κατείχε την 31.12.2018 συνάλλαγμα. 

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί έσοδα από την αγορά του εξωτερικού.  

Ακίνητα 

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της κτίριο και οικόπεδο στο Περιστέρι. Επί των ακινήτων της εταιρείας 

έχουν εγγραφεί προσημειώσεις για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικής αξίας ποσού 

€7.551.027. Η αξία των προσημειώσεων και υποθηκών στηρίχθηκε στην αποτίμηση της αξίας του 

ανωτέρω ακινήτου που έγινε από τις πιστώτριες τράπεζες. Ως εκ’ τούτου η διοίκηση δεν προέβη σε 

απομείωση της τρέχουσας αξίας των ακινήτων όπως αυτές εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, καθότι οι σχετικές αξίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς από την 

ανωτέρω εκτίμηση που έγινε από τις πιστώτριες τράπεζες. Έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη η 

επικαιροποίηση της υφιστάμενης αρχικής μελέτης αποτίμησης από ειδικό προσοντούχο εκτιμητή. 

 

Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

Η εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της δεν έχει αναπτύξει τον Τομέα ερευνών και ανάπτυξης.  

 

Ύπαρξη υποκαταστημάτων 

Δεν υπήρξαν μεταβολές το 2018 στα τμήματα της εταιρείας και σε άλλα οργανωτικά θέματα. 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2018  διέθετε 16 υποκαταστήματα. 

  

Περιβαλλοντολογικός απολογισμός 

 Η λειτουργία και η συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της εταιρείας  έγινε με ιδιαίτερη 

σημασία σε περιβαλλοντολογικά θέματα.  

 

Κοινωνικός απολογισμός 

Προσωπικό 

Στην εταιρεία στη χρήση 2018 απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 132 άτομα.  

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες επιμορφώσεις και οι αρμόζουσες εκπαιδεύσεις. Επίσης με 

ευαισθησία αντιμετωπίζονται και θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. 

  

 

Περιστέρι, 25 Ιουνίου 2019 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

    

  

   

Ποθητός Στασινόπουλος 

 

   

Α.Δ.Τ. ΑΚ 034156 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

31ης ∆εκεµβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, , οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

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

 
1. Η εταιρία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, γεγονός που υποδηλώνει κινδύνους για τη βιωσιμότητα της. Η διοίκηση 

της εταιρίας εκτιμά ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τη βιωσιμότητάς, όπως αυτός ορίζεται από τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα, συνυπολογίζοντας την πρόσφατη αναδιάρθρωση του δανεισμού της, το θετικό κεφάλαιο κίνησης, την αύξηση 
του κύκλου εργασιών της, την κερδοφορία της και τις γενικότερες προοπτικές της. Έτσι συνέταξε τις καταστάσεις της 
με βάση την «αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας». Οι εκτιμήσεις της διοίκησης σε ότι αφορά το ζήτημα της 
βιωσιμότητας κρίθηκαν εύλογες από την πλευρά μας. 

 
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου  

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας 

σημασίας στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι 

σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα 

θέματα αυτά. 
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Σημαντικότερα θέματα ελέγχου  Πώς αντιμετωπίστηκε το σημαντικό θέμα ελέγχου στον έλεγχό 

μας 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε 5,6 

εκ. € και κάλυπταν το 38% του ενεργητικού. Σε αυτό το ποσό 

περιλαμβάνεται αξία οικοπέδων 1,3 εκ. € και αξία κτιρίων 4,1 εκ. €. 

Επειδή τα κτίρια παρακολουθούνται σε «εύλογη αξία» πρέπει τακτικά 

να γίνονται αποτιμήσεις από εμπειρογνώμονες εκτιμητές. Σχετικές 

αναφορές γίνονται στην παρ. που αναφέρεται στα «ακίνητα» στην 

Έκθεση διαχείρισης και στις παρ.  4.1 και 5.1 των Σημειώσεων. 

 Εκτελέστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες πού αφορούν μεταξύ των 

άλλων τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις αποσβέσεις των ενσώματων 

παγίων και δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης απόκλιση από τα προβλεπόμενα.  

Ο βασικός ελεγκτικός κίνδυνος σχετίζονταν με την αποτίμηση του 

ιδιόκτητου ακινήτου ποσού €4,1 (αξία οικοπέδου 1,3 εκατ. και κτηρίου 

€2,8 εκατ) το οποίο έχει αναπροσαρμοσθεί σε εύλογη αξία σε 

προηγούμενη χρήση. Αξιολογήσαμε την ανωτέρω αξία και διαπιστώσαμε 

ότι δεν διέφερε ουσιωδώς από την εκτίμηση που διενεργήθηκε από τις 

πιστώτριες τράπεζες και αποτέλεσε την διασφαλιστική αξία για την  

εξασφάλιση δανείων. 

Εξετάστηκαν οι λογιστικοί χειρισμοί που εκπορεύονταν από αυτές τις 

αποτιμήσεις και από την έρευνά μας, δεν προέκυψε κάποια αρνητική 

επίδραση στις καταστάσεις, για αυτό το ζήτημα. 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα της εταιρίας καλύπτουν το 36% του συνόλου του 

ενεργητικού. Παρουσίασαν αύξηση στην περίοδο κατά 6% που 

πρέπει να συνεξεταστεί με την αύξηση των πωλήσεων κατά 1,5% σε 

συνθήκες συνολικής συρρίκνωσης της αγοράς. Πρέπει επίσης να 

σημειωθεί πως τα εμπορεύματα εμφανίζουν αύξηση κατά 12% 

Ανάλυση και αναφορές για το λογαριασμό γίνονται στην παρ. 5.3 

 Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες για τη 

διαπίστωση της ύπαρξης, ορθής αποτίμησης και ορθής λογιστικής 

αποτύπωσης των αποθεμάτων. Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών 

συμμετείχαμε στο σχεδιασμό και δειγματοληπτικά στη διενέργεια των 

φυσικών απογραφών τέλους χρήσης και εξετάσαμε ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διακίνηση και αποθήκευση των αποθεμάτων. Από την 

έρευνά μας δεν προέκυψαν ουσιώδεις κίνδυνοι  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε 

2,7 εκ. € και παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,5% 

μειώθηκαν στην περίοδο κατά 11,4 % σε σχέση με το υπόλοιπο της 

31.12.2017. Ανάλυση και αναφορές για το λογαριασμό γίνονται στην 

παρ. 5.4 

 Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες για την 

ορθότητα της λογιστικής αποτύπωσης των συναλλαγών που σχετίζονται με 

τις απαιτήσεις και την επιβεβαίωση των υπολοίπων τους στο τέλος της 

περιόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε πιθανούς κινδύνους μη 

ανάκτησης λογισμένων απαιτήσεων που εμφανίζονται στις καταστάσεις,  με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το χρόνο του ελέγχου και της επάρκειας 

των διενεργηθεισών προβλέψεων. Από την έρευνα δεν προέκυψε η ύπαρξη 

ουσιαστικού κινδύνου σε αυτό το πεδίο. 

Βιωσιμότητα επιχείρησης   

Η εταιρία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια ποσού άνω των 10 εκ. € με 

κύκλο εργασιών της τάξης των 12 εκ. €., παρά τη σημαντική 

λογιστική μείωση της αρνητικής καθαρής θέσης, που έγινε στην 

προηγούμενη περίοδο λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού. 

Αυτή η παράμετρος υποδηλώνει κίνδυνο βιωσιμότητας. Θα πρέπει 

όμως να επισημανθεί η ύπαρξη της δικαστικής προστασίας, η 

εμπιστοσύνη των τραπεζών που τεκμηριώνεται από την 

αναδιάρθρωση του δανεισμού, το γεγονός ότι η εταιρία είχε θετικό 

EBITDA περίπου 1 εκ. € το 2018 και το 2017 1,3 εκ. €, το 

εξαιρετικά υψηλό θετικό κεφάλαιο κίνησης και η αύξηση του κύκλου 

εργασιών, σε μία αγορά που ακόμη εμφανίζει τάση συρρίκνωσης. 

Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν αφού ληφθεί υπόψη πως η 

εταιρία λειτουργεί «αυτοχρηματοδοτούμενη» , σε  ένα κλάδο που η 

ανάπτυξη προϋποθέτει σημαντικά κεφάλαια κίνησης. Αναφορικά με 

τους κινδύνους βιωσιμότητας αναφερόμαστε στην έκθεσή μας και 

στις σημειώσεις υπάρχουν αναφορές στην παρ. 3. 

 Στα πλαίσια των ελεγκτικών προτύπων εξετάζουμε τη βιωσιμότητα της 

ελεγχόμενης εταιρίας, όχι στο διηνεκές, αλλά για διάστημα ενός έτους από 

τη χορήγηση της έκθεσης μας. Σε αυτά τα πλαίσια εξετάσαμε ενδελεχώς, 

με βάση τις παραμέτρους που ορίζονται από τα πρότυπα, την κατάσταση 

και τις προοπτικές της εταιρίας. Από την έρευνά μας, καταλήξαμε, ότι με 

βάση όλα τα δεδομένα και με εύλογες εκτιμήσεις, δεν τίθεται ζήτημα 

παύσης της δραστηριότητας της εταιρίας για ένα έτος από τη χορήγηση 

της έκθεσής μας. Η πρόσφατη αναδιάρθρωση του δανεισμού, η αύξηση 

των εσόδων, το θετικό Ebitda και το εξαιρετικά θετικό πλέον κεφάλαιο 

κίνησης, συνηγορούν σε αυτήν την εκτίμηση. Παρόλαυτά για τη 

μακροχρόνια βιωσιμότητα και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εταιρίας, 

απαιτείται σημαντική βελτίωση της οικονομικής της θέσης. 
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. 
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται 
σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

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

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

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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

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

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 
    β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
Παλαιό Φάληρο, 30 Ιουνίου 2019 
Ο Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
 
 
 
 
Μαρίνα Χρυσανθοπούλου 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281 
 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15281 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Κατάσταση Oικονομικής Θέσης Σημειώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

        

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού       

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.1 5.643.594 5.813.570 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 5.2 147.718 192.619 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.5 223.556 217.956 

    6.014.867 6.224.145 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία       

Αποθέματα 5.3 5.314.388 5.023.457 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.4 2.699.230 3.045.964 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.6 545.016 481.695 

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.7 2.458 142.582 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.8 356.216 342.565 

    8.917.307 9.036.264 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   14.932.175 15.260.408 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

    

Κεφάλαιο και αποθεματικά       

Μετοχικό κεφάλαιο 5.9 2.898.000 2.898.000 

Αποθεματικά  εύλογης αξίας 5.9 1.613.479 1.613.479 

Λοιπά αποθεματικά 5.9 647.166 644.623 

Αποθεματικά Αναδιάρθρωσης Δανείων 5.9 5.647.098 5.752.313 

Αποτελέσματα Εις Νέον 5.9 -20.873.699 -21.041.456 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής   -10.067.955 -10.133.040 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   -10.067.955 -10.133.040 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.10 17.056.133 16.614.774 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.11 2.536.318 2.955.588 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία  
5.12 

336.949 310.935 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.13 1.300.745 1.726.371 

Προβλέψεις 5.14 203.750 269.821 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   21.433.895 21.877.489 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.15 1.449.896 1.496.644 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.16 2.116.338 2.019.315 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   3.566.234 3.515.959 

Σύνολο Υποχρεώσεων   25.000.129 25.393.448 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   14.932.175 15.260.408 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2018 

01.01 - 

31.12.2017 

        

Πωλήσεις 5.19 11.964.745 11.791.833 

Κόστος Πωληθέντων 5.18 -4.784.564 -4.844.840 

Μικτό Κέρδος   7.180.181 6.946.994 

        

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  5.13 42.658 443.735 

Έξοδα διοίκησης 5.18 -486.545 -455.357 

Έξοδα  διάθεσης 5.18 -6.000.723 -5.616.065 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 5.13 -74.913 -266.707 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων 

  660.658 1.052.599 

        

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5.21 16.206 16.206 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 5.22 -977.676 -769.740 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων   -300.812 299.066 

        

Φόροι εισοδήματος   403.613 -217.660 

        

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)   102.801 81.406 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)   0 0 

        
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)   102.801 81.406 

 
 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων   



Alouette ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση  2018   

(1η  Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018) 
 

 

15 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 

 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων   

Μετοχικό              

κεφάλαιο

Αποθεματικά     

εύλογης αξίας

Λοιπά        

αποθεματικά

Αποθεματικά 

Αναδιάρθρωσης 

Δανείων

Αποτελέσματα σε νέο ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2016
2.898.000 1.732.125 641.771 0 -21.258.566,00 -15.986.670

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους  

χρήσης    1/1-31/12/2016

0 0 0 0 12.766 12.766

Μεταφορά κερδών σε 

αποθεματικό
0 0 2.852 0 0 2.852

Συνολικό Αναγνωριζόμενο 

Κέρδος 
0 0 2.852 0 12.766 15.618

Υπόλοιπα κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2016
2.898.000 1.732.125 644.623 0 -21.245.800 -15.971.052

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό              

κεφάλαιο

Αποθεματικά     

εύλογης αξίας

Λοιπά        

αποθεματικά

Αποθεματικά 

Αναδιάρθρωσης 

Δανείων

Αποτελέσματα σε νέο ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2017
2.898.000 1.732.125 644.623 0 -21.245.800 -15.971.052

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους  

χρήσης    1/1-31/12/2017

0 0 0 0 81.406 81.406

Μεταφορά Αναδιάρθρωσης 

Δανείων σε Αποθεματικό
0 0 0 8.101.849 0 5.752.313

Μεταφορά Αναβαλλόμενων 

φόρων αναδιάρθρωσης 

Δανείων σε Αποθεματικό

0 0 0 2.349.536

Λοιπές 

μεταφορές/Προσαρμογές
-118.646 0 0 122.938 4.292

Συνολικό Αναγνωριζόμενο 

Κέρδος 
0 -118.646 0 5.752.313 204.344 5.838.011

Υπόλοιπα κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2017
2.898.000 1.613.479 644.623 5.752.313 -21.041.456 -10.133.040

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό              

κεφάλαιο

Αποθεματικά     

εύλογης αξίας

Λοιπά        

αποθεματικά

Αποθεματικά 

Αναδιάρθρωσης 

Δανείων

Αποτελέσματα σε νέο ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2018
2.898.000 1.613.479 644.623 5.752.313,00 -21.041.456 -10.133.041

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους  

χρήσης    1/1-31/12/2018

0 0 0 0 102.801 102.801

Μεταφορά Αναδιάρθρωσης 

Δανείων σε Αποθεματικό 

μέσω Αποτελεσμάτων

0 0 0 -470.635 470.635 0

Μεταφορά Αναβαλλόμενων 

φόρων αναδιάρθρωσης 

Δανείων σε Αποθεματικό 

μέσω Αποτελεσμάτων

0 0 0 365.420 -365.420 0

Λοιπές 

μεταφορές/Προσαρμογές
0 0 2.543 0 -40.259 -37.716

Συνολικό Αναγνωριζόμενο 

Κέρδος 
0 0 2.543 -105.215 167.757 65.085

Υπόλοιπα κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2018
2.898.000 1.613.479 647.166 5.647.098 -20.873.699 -10.067.955

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
  31.12.2018 31.12.2017 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από απαιτήσεις  12.565.521 11.917.890  

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. (11.993.460) (11.403.569) 

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων     

Τόκοι πληρωθέντες  (536.317) (289.566) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες     

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 35.743  224.755  

      

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις/(πληρωμές) για απόκτηση/πώληση ενσ.και άϋλων παγίων (38.299) (201.320) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων 0  322 

Τόκοι εισπραχθέντες  16.206  16.206 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (22.093) (184.791) 

      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Εξοφλήσεις δανείων 0  (45.155) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις     

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0  (45.155) 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) 13.651  (5.192) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 342.565 347.757 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 356.216 342.565 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 45  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων   
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 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1. Επωνυμία 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, αφορούν την εταιρεία με την επωνυμία “Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων 

Α.Ε.”. 

1.2. Έδρα 

Η εταιρεία έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1995 και η έδρα της 

βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου Αττικής [τηλ. 210.5748916, fax 210.5719986, e-mail info@alouette.gr]. 

1.3. Αντικείμενο και δραστηριότητες 

Συνοπτικά το αντικείμενο και οι δραστηριότητες της εταιρείας: 

 Κύρια η παραγωγή, αλλά και η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η αγορά από το εσωτερικό και η διάθεση με 

κέρδος (εμπορία) στην Ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών) ενδυμάτων, ιδία δε παιδικών και 

κάθε άλλου εμπορεύσιμου είδους ή κάθε συναφής εργασία που έχει σχέση με τα είδη ένδυσης γενικώς 

(ενδεικτικά υποδημάτων, παιχνιδιών, διάφορων αξεσουάρ).  

Για την εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε ανάπτυξη επιχειρήσεων 

και να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τομέα (βιομηχανικό ή βιοτεχνικό, εμπορικό και παροχής 

υπηρεσιών) που έχει σχέση με τα ενδύματα, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενδυμάτων με το 

σύστημα φασόν (για λογαριασμό τρίτων – οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού) ή της ανάθεσης σε 

τρίτους παραγωγής ενδυμάτων με το ίδιο σύστημα για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας. 

 Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους 

ή παρεμφερείς σκοπούς και η κάθε μορφής συνεργασία με αυτούς τους οίκους. 

 Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που 

επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και 

 Γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού. 

1.4. Διάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει το 2020.  

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο 

απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, με καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 

 

(α)  Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν την ετήσια  περίοδο  του 2018 (1.1.2018 - 

31.12.2018) , έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 

και της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που στην 

ημερομηνία μετάβασης παρουσιάστηκαν στην εύλογη αξία. 

Είναι σύμφωνες δε, με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  και με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από 

την επιτροπή  Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους ,όπως αυτές 

έχουν εκδοθεί από την επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και 

λειτουργίας των εταιρειών του ομίλου. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Eυρώ. 

 

(β) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της  χρήσεως  που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο  στην συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2019 και βάσει του νόμου υπόκεινται 

στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα διεξαχθεί το αργότερο έως την 

30.09.2019 και έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να τις τροποποιήσει. 

  

(γ)  Χρήση εκτιμήσεων  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε 

εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, 

την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται 

κατά τις υπό εξέταση χρήσεις και περιόδους. 

 Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα  και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και 

βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση µε το επίπεδο/ όγκο των συναφών 

συναλλαγών ή γεγονότων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 

αυτές.  Αναλυτικά οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης παρουσιάζονται στην ενότητα 4. 
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3. Αρχή της Συνεχιζόμενης δραστηριότητα (going concern) 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Η εταιρεία είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια και κατέθεσε αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 106Β το 2011 του N. 

3588/2007 προκειμένου να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Η συμφωνία επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ.1264 

την 10.12.2013.  Αν και η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης εξακολουθεί να εμφανίζει αρνητικά 

κεφάλαια την 31.12.2018.  

Το γεγονός όμως της ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, δεν συνιστά μεσοπρόθεσμα κίνδυνο για τη 

βιωσιμότητα της εταιρίας. Η εκτίμηση αυτή, πέραν του γεγονότος της δικαστικής προστασίας, τεκμηριώνεται 

από την πρόσφατη αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας που έγινε στο 2017, τη σταθερή αυξητική τάση 

του κύκλου εργασιών και την επίτευξη σημαντικής για τα δεδομένα του κλάδου και το μέγεθος της εταιρίας 

λειτουργικής  κερδοφορίας. 

 

4. Λογιστικές πολιτικές κρίσεις και εκτιμήσεις 

4.1. Βασικές Λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω και βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές 

καταστάσεις ,έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται , είναι  δε οι 

ακόλουθες: 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και 

έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Συναλλαγματικές μετατροπές 

Η αρχική αναγνώριση στο νόμισμα λειτουργίας, μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την εφαρμογή, 

στο ποσό του ξένου νομίσματος, της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας 

και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Η ημερομηνία της συναλλαγής είναι η 

ημερομηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. 

Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

 τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος, 

 τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται 

με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής, και 

 τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
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Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το κόστος μίας Ενσώματης 

Ακινητοποίησης προκύπτει από:  

α)  το αρχικό κόστος και τυχόν , β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές 

περιπτώσεις. 

Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης , 

β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος 

δανεισμού, δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, η 

κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισμός». Παρακολουθούνται, μετά την αρχική 

απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων α) Εδαφικές εκτάσεις, β)  

κτίρια, γ) μηχανήματα. 

Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης. 

Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 

 

Κατηγορία Ενσώματων 

Παγίων 

Τρόπος αποτίμησης μετά την 

απόκτηση 
Μέθοδος Απόσβεσης 

Συντελεστές 

απόσβεσης 

Εδαφικές εκτάσεις Εύλογη αξία - - 

Κτίρια Εύλογη αξία/Κόστος Σταθερή 2%  

Μηχανήματα Κόστος Σταθερή 8,33% 

Μεταφορικά Μέσα Κόστος Σταθερή 10% 

Λοιπός εξοπλισμός Κόστος Σταθερή 10% 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού    

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία καθώς και 

εμπορικά σήματα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μειώνονται 

κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις πιθανές απομειώσεις. 

 

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων 

στοιχείων που παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, εμφανίζονται στη 

συνέχεια. 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

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

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

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για 

τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί 

αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

 

 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων Τρόπος παρακολούθησης Μέθοδος Απόσβεσης Ωφέλιμη Ζωή (έτη) Συντελεστές Απόσβεσης

Σήματα Κόστος Σταθερή μέθοδος 5 20%

Λογισμικά Κόστος Σταθερή μέθοδος 5 20%
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Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν 

προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά 

με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 

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

κράτος,  

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

άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα 

προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 

 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 

 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης 

και είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να 

παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα 

διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης 

χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον 

τα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά 

κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που 

αποκτάται κατά τη δημιουργία της υποχρέωσης. 

Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω 

αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Τα έξοδα δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη 

χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα για πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή λοιπά 

έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, 

μειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται. 

Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

αυτά πραγματοποιούνται. 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμούνται στη μικρότερη αξία ανάμεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία τους. Το κόστος για τα αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται από την 



Alouette ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση  2018   

(1η  Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018) 
 

 

22 

τιμολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άμεσο έξοδο που αφορά το αγαθό μέχρι αυτό να παραληφθεί στη 

συγκεκριμένη κατάσταση και στο συγκεκριμένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την αποτίμηση. Το κόστος των 

προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος όπου είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός του και τα γενικά βιομηχανικά ή άλλα έξοδα, που χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο 

συγκεκριμένο χώρο και στη συγκεκριμένη κατάσταση κατά το χρόνο της αποτίμησης. Το κόστος υπολογίζεται 

με τη χρήση της μέσης σταθμικής μεθόδου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία απεικονίζει την εκτιμούμενη αξία 

πώλησης του αγαθού μείον τα εκτιμούμενα κόστη διάθεσής του.   

Οι εκτιμήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας επίσης λαμβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο τηρούνται 

τα αποθέματα. Ως εκ τούτου η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία της ποσότητας του αποθέματος που τηρείται για να 

καλύψει βέβαιες συμβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συμβατική τιμή. Αν οι συμβάσεις 

πωλήσεων καλύπτουν μικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεμάτων που τηρούνται, η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία της επί πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιμές πώλησης. 

 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό 

μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. 

Η ζημία απομείωσης σε ένα μη αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η 

ζημία απομείωσης σε ένα αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

εφόσον η ζημία απομείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραμένει στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό 

το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζημία απομείωσης επί ενός αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού 

στοιχείου μειώνει το πλεόνασμα αναπροσαρμογής για εκείνο το περιουσιακό στοιχείο. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ της εύλογης αξίας του 

στοιχείου ενεργητικού (μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού 

της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με 

ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε 

μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

 

Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες  παροχές στους εργαζόμενους περιλαμβάνουν: 

-  Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων, συμμετοχή στα κέρδη 

- Βραχύχρονες αποζημιωνόμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, 

όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, από το τέλος της περιόδου αναφοράς 

στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 

χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 
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καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 

παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 

μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατά επέκταση οι αμοιβές τους, 

μεταξύ άλλων και ως συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιμετωπίζονται ως βραχυπρόθεσμες παροχές που 

αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευμένες.   

 

 

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 

 Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που γίνεται για 

να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. (Δεν υφίστανται για την εταιρεία) 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση 

δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου 

αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την 

εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον 

αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 

αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των 

κρατικών ομολόγων.  

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. 

 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 Υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. 

 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

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

προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν 

η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 

μπορεί να είναι μικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της 

διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 

υποχρέωση. 

 

Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηματοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συμβάσεων μεταφέρουν από 

άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειμένου που ενοικιάζεται στο μισθωτή. 

 

Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Η εταιρεία δεν ενεργεί σαν εκμισθωτής με χρηματοδοτικές συμβάσεις. 
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Εταιρεία ως μισθωτής 

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 δανειακές 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 μίσθωσης τους αν 

ταξινομηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και 

παρουσιάζονται στην εύλογη τους αξία. 

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

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μίσθωσης. 

Φόρος εισοδήματος – Αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος 

και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα 

φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη 

εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 

εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά 

το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να 

συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να 

πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά 

υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της 

μεθόδου της υποχρέωσης.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά 

διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να 

εκπέσουν. 

 Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα 

υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 

Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση 

το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε 

σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των 

αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 

άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
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Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα  

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα τα 

οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή. 

Το έσοδο από πώληση αγαθών αναγνωρίζεται, όταν: 

 η οικονομική οντότητα έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας των αγαθών· 

 η οικονομική οντότητα δεν εξακολουθεί να αναμειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, ούτε διατηρεί 

τον πραγματικό έλεγχο επί των πωληθέντων αγαθών· 

 το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία· 

 πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην οικονομική 

οντότητα και 

 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με τη συναλλαγή, μπορούν 

να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Η εκτίμηση του αν μια οικονομική οντότητα έχει μεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας στον αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των συνθηκών της συναλλαγής. 

Παροχή υπηρεσιών:  

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. 

Έσοδα από τόκους:  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Μερίσματα:  

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας όταν οριστικοποιείται 

το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Στις οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται έσοδα από 

μερίσματα. 

 

Έξοδα  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται 

άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί τμήμα του κόστους του 

στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο μέλλον οικονομικά οφέλη και μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν η διανομή 

εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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4.2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

4.2.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

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

μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 

το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία 

ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Το νέο Πρότυπο δεν έχει 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

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

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

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

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

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

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

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

πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 

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

Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Το νέο Πρότυπο δεν έχει 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

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

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

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

πάροδο του χρόνου. Το νέο Πρότυπο δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

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

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

01/01/2018) 
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Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 

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

χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο 

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

των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων 

σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών 

πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού 

σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους 

όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει 

την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με 

συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

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

συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των 

εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων 

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

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

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

συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή 

απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα 

λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει 

από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 

(«προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

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

2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί 

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

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

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

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

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

Καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

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

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



Alouette ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση  2018   

(1η  Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018) 
 

 

28 

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

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

δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

4.2.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός 

του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις 

οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο 

προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά 

τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής 

θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

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

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

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

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

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα 

επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να 

επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική 

απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 

πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 

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

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

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες 

του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 

επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

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

έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

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

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

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό 

χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν 

εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η εταιρεία θα εξετάσει την 

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

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

01/01/2019. 

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 

2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί 

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

περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που 

κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων 

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

εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

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

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

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

01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 

αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 

τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 

προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 

κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους 

χρήστες αυτών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
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Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα 

οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 

συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 

της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 

λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της 

διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 

Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. 

Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 

επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

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

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 

εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων 

του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να 

παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις 

υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και 

σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω 

έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

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

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

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

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

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες 

θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 

και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει 

να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν 

σε άλλα Πρότυπα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

μετά την 01/01/2021) 

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

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

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

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών 

και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 

οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 

συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η εταιρεία θα εξετάσει την 

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

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Τα ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν κατά βάση ιδιόκτητη κτιριακή εγκατάσταση 

καθώς και εξοπλισμό καταστημάτων. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις 

για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικής αξίας ποσού €7.551.027. 

 

Μεταβολή αξίας Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά κατηγορία, μεταβλήθηκαν μέσα στη χρήση όπως εμφανίζεται πιο 

κάτω: 

 

 

Έγινε έλεγχος απομείωσης των ακινήτων της εταιρείας. Η εμφανιζόμενη τρέχουσα αξία δεν διαφέρει ουσιωδώς 

συγκρινόμενη με πρόσφατες μελέτες που διενεργήθηκαν από τις πιστώτριες τράπεζες προκειμένου οι αξίες 

αυτές να αποτελέσουν την διασφαλιστική αξία των δανείων. 

 

 

 

 

 

Οικόπεδα Κτίρια

Αξία κτήσης

Κόστος κτήσης 01.01.2017 1.350.000 5.743.519 666.658 64.973 2.881.364 10.706.514

Προσθήκες 2017 13.456 763 33.193 22.423 69.836

Μειώσεις 2017 -86 (312) (398)

Κόστος κτήσης 31.12.2017 1.350.000 5.756.975 667.335 98.166 2.903.475 10.775.952

Προσθήκες 2018 0 5.533 0 6.093 25.778 37.403

Μειώσεις 2018 0 0 0 0 0 0

Κόστος κτήσης 31.12.2018 1.350.000 5.762.508 667.335 104.259 2.929.253 10.813.355

Αποσβέσεις

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017 (1.421.715) (656.202) (53.817) (2.599.221) (4.730.955)

Αποσβέσεις 2017 (115.152) (3.451) (4.129) (108.695) (231.427)

Μειώσεις αποσβέσεων 2017 0

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017 0 (1.536.867) (659.653) (57.946) (2.707.916) (4.962.382)

Αποσβέσεις 2018 0 (115.161) (1.251) (5.195) (85.772) (207.379)

Μειώσεις αποσβέσεων 2018 0 0 0

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018 0 (1.652.027) (660.904) (63.141) (2.793.688) (5.169.761)

Λογιστική αξία 31.12.2017 1.350.000 4.220.108 7.682 40.221 195.559 5.813.570

Λογιστική αξία 31.12.2018 1.350.000 4.110.480 6.430 41.118 135.564 5.643.594

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
Μηχ/κός εξοπλισμός Μετ/ρικά μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο
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5.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά Δικαιώματα 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σήματα), μεταβλήθηκαν μέσα στη χρήση όπως εμφανίζεται πιο κάτω: 

  Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία 

Σύνολο 
  

Αξία κτήσης 
 

  

Κόστος κτήσης 01.01.2017 415.827 415.827 

Προσθήκες 2017 130.850 130.850 

Μειώσεις 2017   0 

Κόστος κτήσης 31.12.2017 546.677 546.677 

Προσθήκες 2018 895 895 

Μειώσεις 2018   0 

Κόστος κτήσης 31.12.2018 547.572 547.572 

Αποσβέσεις     

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017 (329.806) (329.806) 

Αποσβέσεις 2017 (24.252) -24.252 

Μειώσεις αποσβέσεων 2017   0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017 (354.058) (354.058) 

Αποσβέσεις 2018 (45.796) -45.796 

Μειώσεις αποσβέσεων 2018   0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018 (399.854) (399.854) 

Λογιστική αξία 31.12.2017 192.619 192.619 

Λογιστική αξία 31.12.2018 147.718 147.718 

 

 

5.3. Αποθέματα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των αποθεμάτων στις βασικές τους κατηγορίες: 

Αποθέματα 31/12/2018   31/12/2017 

Εμπορεύματα 3.844.067   3.436.599 

Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 209.937   191.156 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά 

συσκευασίας 
871.686   807.171 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων  388.697   588.531 

Σύνολο 5.314.388   5.023.457 
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5.4.  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Απαιτήσεις από πελάτες 2.081.530 2.317.486 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 426.600 491.600 

Επιταγές Εισπρακτέες 191.099 236.877 

Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες 1.205.517 1.205.517 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς και 

επίδικους πελάτες 
(1.205.517) (1.205.517) 

Επιταγές σε καθυστέρηση 396.849 396.849 

Μείον: Προβλέψεις για επιταγές σε 

καθυστέρηση 
(396.849) (396.849) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 2.699.230 3.045.964 

 

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης. 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η 

εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών. Η εταιρεία εφαρμόζει κατά περίπτωση πολιτικές και 

διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πώλησης 

πραγματοποιούνται με πελάτες που έχουν με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. 

 

5.5.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Η εταιρεία ταξινομεί τις απαιτήσεις της σε μακροπρόθεσμές και βραχυπρόθεσμές ανάλογα με τον 

συμβατικό χρόνο αναμενόμενης είσπραξης τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η κατηγορία των μακροπρόθεσμών απαιτήσεων: 

 
31/12/2018 31/12/2017 

      

Δοσμένες Εγγυήσεις 223.556  217.956  

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 223.556 217.956 

 

       Οι εγγυήσεις που εμφανίζονται σαν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κατά ποσό 219.782 € 

εγγυήσεις για ενοίκια των υποκαταστημάτων, ενώ ποσό 3.774 € αφορά λοιπές εγγυήσεις 

(εγγυήσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τηλεφωνικού κέντρου κ.α.) 

       Επί των ανωτέρω απαιτήσεων δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης. 
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5.6. Λοιπές απαιτήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμών απαιτήσεων: 

 
  

     31/12/2018   31/12/2017 

          

Χρεώστες διάφοροι   5.849    5.184  

Απαιτήσεις από δανειακή σύμβαση μετόχων   503.979    455.773  

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων   60.038    45.232  

(-) Προβλέψεις απομείωσης   (27.069)   (27.069) 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων   2.219    2.575  

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών   545.016    481.695  

 

 

5.7. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των λοιπών κυκλοφοριακών στοιχείων: 

 

    31/12/2018   31/12/2017 

          

Έξοδα επόμενων χρήσεων   2.458   100.294 

Μετοχές μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο  Εταιρειών    51.300   51.300 

(μείον):Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων   (51.300)   (51.300) 

Αγορές υπό παραλαβή   0   42.289 

    2.458   142.582 

 

 

5.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των διαθεσίμων της Εταιρείας: 

    31/12/2018   31/12/2017 

          

Ταμείο   134.513   175.085 

Καταθέσεις όψεως σε €   221.703   167.481 

Σύνολο   356.216   342.565 
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5.9. Καθαρή Θέση 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 2.898.000, διαιρούμενο σε 96.600 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 30 € η καθεμία. 

 

Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αποθεματικό επανεκτίμησης εδαφικών εκτάσεων με 

βάση τα ΔΛΠ (υπεραξία αναπροσαρμογής) 
934.738 934.738 

Αποθεματικό επανεκτίμησης κτιρίων κ.λ.π. με βάση 

τα ΔΛΠ (υπεραξία αναπροσαρμογής) 
678.741 678.741 

Σύνολο 1.613.479 1.613.479 

 

 

 Λοιπά αποθεματικά 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αποθεματικά ελέυθερα για διανομή με απόφαση ΓΣ 217.910 215.367 

Τακτικό Αποθεματικό 429.257 429.257 

Σύνολο 647.166 644.623 

 

Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, ετησίως παρακρατείται το 5% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά από φόρους, για τη δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού, το 

οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη διανομή μερίσματος, του τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι 

υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπο του Τακτικού Αποθεματικού φθάσει το 1/3 του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

Αποθεματικά ελεύθερα για διανομή με απόφαση ΓΣ  

Τα έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί σε παρελθούσες χρήσεις βάσει καταστατικού και 

αποφάσεων οργάνων και είναι πλήρως φορολογημένα. Τα αφορολόγητα αποθεματικά καθώς και τα 

ειδικά φορολογημένα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις και έχουν 

οριστικοποιηθεί βάσει διατάξεων  της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα τα αφορολόγητα 

αποθεματικά έχουν σχηματιστεί βάσει αναπτυξιακών νόμων και είναι ελεύθερα φορολογικών βαρών. 

Οι αντιστοιχούντες συμψηφιζόμενοι φόροι των κατ’ ειδικό τρόπο φορολογημένων αποθεματικών 

περιλαμβάνονται στις λοιπές απαιτήσεις του ενεργητικού. 
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Αποθεματικά Αναδιάρθρωσης Δανείων 

 

Στη προηγούμενη χρήση 2017 η εταιρεία, αναδιάρθρωσε το δανεισμό της με ευνοϊκότερους όρους. 

Λόγω της αναδιάρθρωσης, προεξόφλησε τα δάνεια αυτά σε παρούσες αξίες, με βάση τις συμβατικές 

εκροές και επιτόκιο αναφοράς 6%. Οι διαφορές, από προεξόφληση πραγματικού επιτοκίου, που 

προέκυψαν ποσού 8.101.849 €, μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση, στον λογαριασμό «Αποθεματικά 

Αναδιάρθρωσης Δανείων».  Ο αναβαλλόμενος φόρος της ανωτέρω αναδιάρθρωσης ποσού 2.349.536 

€ επίσης μεταφέρθηκε στην καθαρή θέση στον ίδιο λογαριασμό. 

 

Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκαν στα χρηματοοικονομικά έξοδα διαφορές πραγματικού 

επιτοκίου ποσού €470.634 με αντίστοιχη μείωση της σχετικής διαφοράς πραγματικού επιτοκίου 

(Effective Interest Rate). Επίσης, στην παρούσα χρήση απομειώθηκαν οι υποχρεώσεις των 

αναβαλλόμενων φόρων από τις διαφορές προεξόφλησης πραγματικού επιτοκίου κατά ποσό ευρώ 

365.420€ και μεταφέρθηκε ισόποσα σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης ,μέσω του φόρου 

εισοδήματος.  

 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017   

Μεταφορά Αναδιάρθρωσης Δανείων σε Αποθεματικό 31.12.2017 8.101.849 

Μείον: Μεταφορά Αποθεματικoύ Αναδιάρθρωσης Δανείων στα Αποτελέσματα της χρήσης 2018 -470.635 

Υπόλοιπο Αναδιάρθρωσης Δανείων από Προεξόφληση Πραγματικού Επιτοκίου 31.12.2018 7.631.214 

Μεταφορά Αναβαλλόμενων Φόρων Αναδιάρθρωσης Δανείων σε Αποθεματικό 31.12.2017 -2.349.536 

Μείον: Μεταφορά Αναβαλλόμενων Φόρων Αναδιάρθρωσης Δανείων στα Αποτελέσματα της χρήσης 

2018 
365.420 

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φόρων Αναδιάρθρωσης Δανείων 31.12.2018 -1.984.116 

Υπόλοιπα Αποθεματικού Αναδιάρθρωσης Δανείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 5.647.098 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί με μέσο συντελεστή 26% καθώς έχει 

ληφθεί υπόψιν η σταδιακή αποκλιμάκωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το 

25%. 

 

Αποτελέσματα Εις Νέον  

 

Αποτελέσματα Εις Νέο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 -21.041.456 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  χρήσης    1/1-31/12/2018 102.801 

Μεταφορά Αναδιάρθρωσης Δανείων σε Αποθεματικό μέσω Αποτελεσμάτων 470.635 

Μεταφορά Αναβαλλόμενων φόρων Αναδιάρθρωσης Δανείων σε Αποθεματικό 

μέσω Αποτελεσμάτων 
-365.420 

Λοιπές μεταφορές/Προσαρμογές -40.259 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος  167.757 

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 -20.873.699 
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5.10. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας: 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Τράπεζα Πειραιώς 15.438.507 15.454.346 

(-) Διαφορά στα Ίδια Κεφάλαια από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2017 5.144.406 5.144.406 

(+) Διαφορά στα αποτελέσματα από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2018 316.440 0 

  10.610.541 10.309.940 

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Τράπεζα Alpha Bank 3.528.806 3.524.085 

(-) Διαφορά στα Ίδια Κεφάλαια από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2017 1.103.543 1.103.543 

(+) Διαφορά στα αποτελέσματα από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2018 60.951 0 

  2.486.214 2.420.542 

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Τράπεζα Eurobank 4.748.417 4.765.222 

(-) Διαφορά στα Ίδια Κεφάλαια από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2017 1.598.505 1.598.505 

(+) Διαφορά στα αποτελέσματα από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2018 92.001 0 

  3.241.913 3.166.717 

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Εθνική Τράπεζα  971.618 972.970 

(-) Διαφορά στα Ίδια Κεφάλαια από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2017 255.395 255.395 

(+) Διαφορά στα αποτελέσματα από προεξόφληση πραγματικού επιτοκοίου 31.12.2018 1.242 0 

  717.466 717.576 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων  17.056.133 16.614.774 

 

Στη χρήση 2017, έγινε αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας. Σαν αποτέλεσμα, με βάση και τις 

προβλέψεις του ΔΛΠ 39, έγινε «αποαναγνώριση» των προηγούμενων δανείων και αποτίμηση των 

νέων δανείων σε εύλογη αξία. Η αποτίμηση έγινε με προεξόφληση των συμβατικών εκροών των 

δανείων και με επιτόκιο αναφοράς (αγοράς) 6%. Από την προεξόφληση προέκυψε διαφορά 8.101.849 

€ που μείωσε ισόποσα τα δάνεια και αύξησε ειδικό αποθεματικό της καθαρής θέσης με τίτλο 

«Αποθεματικά Διαφοράς από Αναδιάρθρωση Δανείων». Σημειώνεται ότι η διαφορά αυτή ουσιαστικά 

αποτελεί «αναβαλλόμενο έξοδο» και θα απομειωθεί σταδιακά, στη συμβατική διάρκεια των δανείων. 

Η μη εμφάνιση αυτής της διαφοράς στα αποτελέσματα και η κατευθείαν μεταφορά της στην καθαρή 

θέση, παρά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39, επιλέχτηκε από τη διοίκηση, με την προϋπόθεση της πλήρους 

γνωστοποίησης του γεγονότος, επειδή κρίθηκε ότι διαφορετικά θα αλλοιώνονταν ουσιωδώς η εικόνα 

των ετήσιων αποτελεσμάτων, με βάση και τις ευχέρειες που παρέχονται από το ΔΛΠ 1. Στην 

τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκαν στα χρηματοοικονομικά έξοδα διαφορές πραγματικού επιτοκίου 

ποσού €470.634 με αντίστοιχη μείωση της σχετικής διαφοράς πραγματικού επιτοκίου (Effective 

Interest Rate). 

 

Αναλυτικά  κατά τράπεζα οι διαφορές προεξόφλησης του πραγματικού επιτοκίου στη χρήση 2018 που 

αναγνωρίστηκαν στα χρηματοοικονομικά έξοδα παρατίθεται στο κεφάλαιο 5.22 «Χρηματοοικονομικά 

Έξοδα». 
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5.11. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η μεταβολή των αναβαλλόμενων φόρων: 

 

 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος για την δραστηριότητα της εταιρείας υπολογίζεται με συντελεστή που 

αναμένεται να διακανονιστούν οι σχετικές προσωρινές διαφορές λαμβάνοντας υπόψη την σταδιακή 

αποκλιμάκωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος από το 29% στο 25%. Η εταιρία έχει μεγάλο 

ύψος φορολογικών ζημιών για συμψηφισμό και δεν προβλέπεται μεσοπρόθεσμα να υποχρεωθεί να 

καταβάλλει φόρους. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα θετική επίδραση με 

μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ποσού €403.613. 

 

Λόγω του λογιστικού χειρισμού που έγινε εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του δανεισμού (παρ. 5.7) οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για την προηγούμενη περίοδο του 2017, ποσού 

2.349.536 € μεταφέρθηκαν κατευθείαν σε επιβάρυνση (χρέωση) των «αποτελεσμάτων σε νέο» με 

αντίστοιχη αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Η επιλογή αυτή έγινε από τη 

διοίκηση, επειδή εκτιμήθηκε ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου σημαντικού ποσού φόρων, θα αλλοίωνε την 

εικόνα των αποτελεσμάτων και θα δημιουργούσε εσφαλμένες εντυπώσεις στους χρήστες των 

καταστάσεων. Άλλωστε οι αναβαλλόμενοι φόροι που προκύπτουν από τη διαφορά λόγω της 

αναδιάρθρωσης των δανείων, θα απομειωθούν σταδιακά στο συμβατικό χρόνο των δανείων. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα χρήση απομειώθηκαν οι υποχρεώσεις των αναβαλλόμενων φόρων από τις 

διαφορές προεξόφλησης πραγματικού επιτοκίου κατά ποσό ευρώ 365.420€ και μεταφέρθηκε ισόποσα 

σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης ,μέσω του φόρου εισοδήματος. 

Αναβαλόμενη Φορολογία Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Φόρος        

Εισοδήματος          

στην καθαρή θέση 

2018

Φόρος        

Εισοδήματος          

στα αποτελέσματα 

χρήσης 2018

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 114.763 103.302 118.861 106.992 (409)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία 0 1.211.863 0 1.260.835 48.972

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 0 0 0 0

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Αποθέματα 0 0 0 0

Απαιτήσεις Φόρων 0 0 0 0

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία 533.067 17.869 549.979 17.032 15.656 (33.405)

Αποθεματικά

Αποφορολόγηση αποθεματικών 0 0 0 0 0

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους 76.256 0 71.436 0 4.821

Μακροπρόθεσμές δανειακές υποχρεώσεις 0 1.984.116 0 2.349.536 365.420

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις 80.736 23.991 65.505 26.973 18.214

Συμψηφισμός 804.822 3.341.141 805.782 3.761.369

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Υποχρεώσεων
2.536.318 2.955.587 15.656 403.613

31/12/2018 31/12/2017
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5.12. Υποχρεώσεις παροχων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Στην χρήση του 2018 διενεργήθηκαν πρόσθετες προβλέψεις ποσού 26.014 € και δόθηκε για 

αποζημιώσεις ποσό 11.995  € . 

  31/12/2018 31/12/2017 

      

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 
336.949 310.935 

Σύνολο 336.949 310.935 

 

 

5.13. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμών υποχρεώσεων της 

Εταιρείας: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ρυθμισμένες φορολογικές υποχρεώσεις 443.478 586.573 

Ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία 857.266 1.139.798 

Σύνολο 1.300.745 1.726.371 

 

 

5.14. Προβλέψεις 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των προβλέψεων της εταιρείας: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προβλέψεις για φόρους και προσαυξήσεις 203.750 269.821 

Σύνολο 203.750 269.821 
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5.15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των βραχυπρόθεσμών εμπορικών υποχρεώσεων  

της Εταιρείας: 

    31/12/2018 31/12/2017 

Προμηθευτές   1.132.209 1.211.567 

Επιταγές Πληρωτέες   265.225 268.987 

Προκαταβολές πελατών   52.462 16.090 

Σύνολο   1.449.896 1.496.644 

 

 

5.16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων της 

Εταιρείας: 

    31/12/2018   31/12/2017 

          

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   112.968    97.705  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €   668.194    607.160  

Φόρος προστιθέμενης αξίας   313.344    275.806  

Φόροι - Τέλη   57.984    58.564  

Υποχρεώσεις για ενοίκια, ΔΕΚΟ,κλπ   116.023    124.051  

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία   127.784    119.190  

Ρυθμισμένες υποχρεώσεις πληρωτέες την 

επόμενη χρήση   
597.741    630.344  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   122.301    106.494  

Σύνολο   2.116.338    2.019.315  

 

 

5.17. Παροχές σε εργαζομένους 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των παροχών σε εργαζόμενους, την χρήση 2018 

ανήλθαν σε 132 σε σύγκριση με 130 την προηγούμενη χρήση, που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα στα 

αποτελέσματα χρήσης: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και Ημερομίσθια 1.773.519 1.587.751 

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και βοηθήματα 425.002 386.807 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 48.587 60.176 

Σύνολο 2.247.109 2.034.735 
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5.18. Λειτουργικά έξοδα  

Στους πίνακες που ακολουθούν κατωτέρω παρατίθεται η κατανομή των λειτουργικών δαπανών της 

Εταιρείας. 

 

Α) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί  παρατίθεται η ανάλυση του Κόστους Πωληθέντων: 

 

Κόστος πωληθέντων 31/12/2018   31/12/2017 

Κόστος πωληθέντων - αναλωθέντων 

εμπορευμάτων 
4.442.711   4.372.397 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων προιόντων 341.853   472.443 

Σύνολο 4.784.564   4.844.840 

 

 

Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των εξόδων διοίκησης: 

Έξοδα Διοίκησης 31/12/2018   31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 168.533   152.605 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 2.221   0 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 173.221   160.039 

Παροχές τρίτων 83.312   83.441 

Φόροι - Τέλη 6.749   8.412 

Διάφορα έξοδα 33.521   31.630 

Αποσβέσεις παγίων 18.988   19.229 

Σύνολο 486.545   455.357 

 

 

Γ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των εξόδων διάθεσης: 

 

Έξοδα Διάθεσης 31/12/2018 
 

31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.078.576 
 

1.882.130 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 27.393  0 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.136.392 
 

1.973.817 

Παροχές τρίτων 1.027.512 
 

1.029.103 

Φόροι - Τέλη 83.243 
 

103.753 

Διάφορα έξοδα 413.421 
 

390.102 

Αποσβέσεις παγίων 234.187 
 

237.161 

Σύνολο 6.000.723 
 

5.616.065 
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5.19. Έσοδα από Πωλήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας: 

Πωλήσεις 31/12/2018   31/12/2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 11.513.563   11.317.945 

Πωλήσεις προιόντων 54.756   49.441 

Λοιπές πωλήσεις 395.782   424.026 

Πωλήσεις υπηρεσιών 644   421 

Σύνολο 11.964.745   11.791.833 

 

 

5.20. Λοιπά έσοδα – έξοδα  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση των λοιπών εσόδων και εξόδων της Εταιρείας: 

 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  31/12/2018   31/12/2017 

Επιχορηγήσεις 0   1.571 

Προμήθεις - Μεσιτείες 19.929   70.847 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0   114.318 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 3.600   242.985 

Λοιπά έσοδα 19.129   14.014 

Σύνολο 42.658   443.735 

 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 31/12/2018   31/12/2017 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών και 

φορολογικών υποχρεώσεων 
16.824   221.106 

Λοιπά Πρόστιμα 6.511   9.681 

Ζημιά από συναλλαγμτικές διαφορές 12.666   18.913 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 19.603   13.868 

Έκτακτες Ζημιές 3.327   864 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 15.982   2.276 

Σύνολο 74.913   266.707 
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5.21. Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31/12/2018   31/12/2017 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 16.206   16.206 

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 0   0 

Σύνολο 16.206   16.206 

  

 

5.22. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

       

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 31/12/2018   31/12/2017 

Τόκοι και έξοδα δανείων 483.250   750.602 

Διαφορές προεξόφλησης πραγματικού 

επιτοκίου 
470.635  0 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 4.218   6.073 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 19.573   13.065 

Σύνολο 977.676   769.740 

 

 

Αναλυτικά, κατά τράπεζα, οι διαφορές προεξόφλησης του πραγματικού επιτοκίου στη χρήση 2018, 

ποσού 470.635 € , που αναγνωρίστηκαν στα χρηματοοικονομικά έξοδα παρατίθεται κατωτέρω: 

 

 

Επιτόκιο Αγοράς που γίνεται η Ανάλυση 6%

Τράπεζα

Ποσό         

Οφειλής 

31/12/2017

Παρούσα Αξία 

Οφειλής 

31.12.2017

Διαφορά                         

από προεξόφληση 

πραγματικού επιτοκίου 

στα Ίδια Κεφάλαια  

31.12.2017

Υπόλοιπο 

μακροπρόθεσμων 

δανειακών υποχρεώσεων 

31.12.2017

Ποσό                  

Οφειλής 

31/12/2018

Παρούσα Αξία 

Οφειλής 

31.12.2018

Διαφορά                                 

από προεξόφληση 

πραγματικού επιτοκίου 

στα αποτελέσματα 

χρήσης  31.12.2018

Διαφορά                         

από προεξόφληση 

πραγματικού επιτοκίου 

στα Ίδια Κεφάλαια  

31.12.2018

Σύνολο Πειραιώς 15.454.346 9.986.354 5.144.406 10.309.940 15.438.507 10.302.794 316.440 4.827.966

Σύνολο Alpha Bank 3.524.085 2.347.297 1.103.543 2.420.542 3.528.806 2.408.248 60.951 1.042.592

Σύνολο Eurobank 4.765.222 3.109.271 1.598.505 3.166.717 4.748.417 3.201.272 92.001 1.506.504

Σύνολο Εθνική 972.970 687.055 255.395 717.576 971.618 688.297 1.242 254.153

Γενικό Σύνολο 24.716.624 16.129.977 8.101.849 16.614.774 24.687.348 16.600.612 470.635 7.631.215
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5.23. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών μέσων ανά κατηγορία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση 
2.458 142.582 

Δάνεια και απαιτήσεις 2.699.230 3.045.964 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 356.216 342.565 

  3.057.903 3.531.111 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο 

κόστος 
17.056.133 16.614.774 

  17.056.133 16.614.774 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο 

κόστος 
0 0 

 

0 0 

 

5.24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη της 

εταιρείας: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - - 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - - 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη - - 

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη - - 

Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών 66.808 82.571 

Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη 16.206 16.206 

Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη 503.979 455.773 

Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη - - 

Σύνολο 586.993 554.550 

 

5.25. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 

2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016 και 2017 η εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 82 

παράγραφος 5 του Ν 2238/1994 και του άρθρου 65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013, ελέγχθηκε από 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή χωρίς να προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η 

εταιρεία για την ανέλεγκτη οικονομικά χρήση 2010 έχει σχηματίσει προβλέψεις ποσού 40χιλ.€ για 

ενδεχόμενες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. 
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Για τη χρήση 2018 είναι σε εκκρεμότητα η χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού από Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή. Εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα 

έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   

5.26. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Πληροφορίες για υφιστάμενα στο τέλος της περιόδου βάρη επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν γνωστοποιηθεί από τους νομικούς συμβούλους της εταιρίας. Για 

όλα τα δάνεια με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης χρήσης έχουν προσημειωθεί περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρίας αλλά και του βασικού μετόχου. 

5.27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων εναντίον της 

Εταιρείας που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της. 

5.28. Μεταγενέστερα   γεγονότα  

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  γεγονότα , τα  οποία  να  αφορούν την 

Εταιρεία,  που να επηρεάσουν την οικονομική θέση της Εταιρείας σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ). 

 

Περιστέρι , 25/06/2019 
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