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        Καηαζηάζεσλ  

        7.  Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  
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ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΥΡΖΔΩ 

1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 

 
Πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 
Απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο καο, ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016. 

Ζ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 είλαη ε εηθνζηή γηα ηελ εηαηξία θαη ε δέθαηε θαηά ηελ νπνία 

θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη εθείλεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.   

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο 

ε κεηξηθή εηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ.Δ. θαη ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O. κε έδξα ην 

Βειηγξάδη ηεο εξβίαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία κε πνζνζηφ 80%. 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηεο κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε εηζεγκέλε ζην Υ.Α.Α. εηαηξεία ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ., κε 

έδξα ηνλ Άγην Αλδξέα Καβάιαο θαη ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

ηεο κε πνζνζηφ 30,3333% (Ζ ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν ηεο ΛΖΣΩ Α.Δ.Δ. πνπ 

θαηείρε θαηά ηελ 31.12.2016 πνζνζηφ 39,999% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαη έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο). 

 
 
Η. ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 
ηε ρξήζε 2016 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε 20.019 ρηι. επξψ, έλαληη πνζνχ 17.644 ρηι. επξψ 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη παξνπζίαζε αχμεζε πνζνχ 2.374 ρηι. επξψ ε πνζνζηνχ 13,46%. 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ηνπ νκίινπ πξν θφξσλ ζηε ρξήζε 2016 αλήιζαλ ζην πνζφ 192 ρηι. επξψ 

έλαληη απνηειεζκάησλ (δεκηψλ) πξν θφξσλ πνζνχ 342 ρηι. επξψ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2015. Ζ αχμεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ) πξν θφξσλ θαηά πνζφ 534 ρηι. επξψ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ .  
  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε 18.526 ρηι. επξψ, έλαληη πνζνχ 16.285 ρηι. επξψ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε, θαη παξνπζίαζε αχμεζε πνζνχ 2.240 ρηι. επξψ ε πνζνζηνχ 13,76%. 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο εηαηξείαο πξν θφξσλ ζηε ρξήζε 2016 αλήιζαλ ζην πνζφ 285 ρηι. 

επξψ έλαληη απνηειεζκάησλ (δεκηψλ) πξν θφξσλ πνζνχ 344 ρηι. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2015. Ζ 

αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ) ηεο εηαηξείαο πξν θφξσλ θαηά πνζφ 629 ρηι. επξψ νθείιεηαη επίζεο 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  
 

ηε ρξήζε 2016 ε κεηξηθή εηαηξεία  πξνέβε ζην άλνηγκα ελφο (1) λένπ θαηαζηήκαηνο. 
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Η. ΦΤΖ ΣΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο βξεθηθψλ ξνχρσλ θαη πάζεο θχζεσο εηδψλ κπε-κπε, 

πξνέιεπζεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

 
Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο πξνέξρεηαη ηφζν απφ ρνλδξηθέο φζν θαη απφ ιηαληθέο πσιήζεηο.  

 
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί δεθαηέζζεξα (14) ζεκεία – θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη νθηψ 

(8) κέζσ πειαηψλ ηεο (franchisee). 

Ζ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ζην Βειηγξάδη δηαζέηεη  δχν (2) ζεκεία – θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

 
 
ΗΗΗ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ ην 2016 αλήιζε ζε 20.019 ρηι. επξψ έλαληη 17.644 ρηι. επξψ ην 2015, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 13,46% θαη ηεο εηαηξίαο ζε 18.526 ρηι. επξψ έλαληη 16.285 ρηι. επξψ ην 

2015, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 13,76%.  

 
Σα κηθηά θέξδε ηνπ νκίινπ ην 2016 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 7.375 ρηι. επξψ έλαληη 6.532 ρηι. επξψ ην 2015, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε πνζνζηνχ 12,91%, θαη ηεο εηαηξείαο ζην πνζφ ησλ 6.856 ρηι. επξψ έλαληη 6.073 

ρηι. επξψ ην 2015, παξνπζηάδνληαο αχμεζε πνζνζηνχ 12,91%.  

 
Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ νκίινπ ζηε ρξήζε 2016 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 7.316 ρηι. 

επξψ έλαληη 6.915 ρηι. επξψ ζηε ρξήζε 2015 παξνπζηάδνληαο αχμεζε  ζε πνζνζηφ 5,89% θαη ηεο εηαηξείαο 

ζην πνζφ ησλ 6.717 ρηι. επξψ έλαληη 6.453 ρηι. επξψ ζηε ρξήζε 2015 παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 

4,09 %. 
 

 
Απνηέιεζκα φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2016 

(θέξδε) δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ επξψ 192 ρηι. έλαληη δεκηψλ πνζνχ 342 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεο 2015, ελψ 

ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε 2016 (θέξδε) δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ 

επξψ 285 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ πνζνχ επξψ 344 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεο 2015.  

 
Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηνπ νκίινπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνιηηηθή θαη ζηα επελδπηηθά ηνπ ζρέδηα.  

Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνηείλεηαη  ε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2016. 

 
ηε ζπλέρεηα γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο 2016, παξνπζηάδνληαη 

δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. 

 

Ο Όκηινο: 

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
Α. Γείθηεο εμέιημεο 

   
1. Κχθινπ εξγαζηψλ 20.019.181,91 17.644.518,29 13,46% 

2. Κεξδψλ/Εεκηψλ πξν θφξσλ 192.686,89 -341.917,03 156,35% 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή (αχμεζε) ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ πξν 
θφξσλ,  ηνπ νκίινπ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε , έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 
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Β. Γείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο 
   

1. Καζαξά θέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ / Πσιήζεηο 0,96% -1,94% 
 

2. Καζαξά θέξδε/δεκίεο κεηά απφ θφξνπο / 
Πσιήζεηο 0,45% -1,69% 

 
Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα  πξν θαη κεηά απφ θφξνπο ηνπ νκίινπ ζαλ 
πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

    
3. Καζαξά θέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ / Ίδηα 
θεθάιαηα 5,48% -8,71% 

 
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  πξν θφξσλ  ηνπ νκίινπ ζαλ πνζνζηφ 
επί ησλ ηδίσλ ηνπ θεθαιαίσλ. 

    
4. Μηθηά θέξδε / Πσιήζεηο 36,84% 37,02% 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηεο ρξήζεο  ηνπ νκίινπ ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ. 

    
Γ. Γείθηεο Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

   

Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο  / Ίδηα θεθάιαηα 7,28% 10,43% 
 

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη  ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ ηνπ 
θεθαιαίσλ 

    
Γ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 

   
1. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 70,09% 64,61% 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη γηα  ηνλ φκηιν ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ . 

  
   

2. χλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα 260,60% 201,86% 
 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα  ηνπ νκίινπ .  

    
3. Δλζψκαηα πάγηα & άυια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία  / Ίδηα θεθάιαηα  88,92% 86,85% 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  ηνπ νκίινπ . 

    

4. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  / 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 100,71% 100,51% 

 
Ο αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη  ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα  ηνπ νκίινπ .  

 

Ζ Δηαηξεία: 

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
Α. Γείθηεο εμέιημεο 

   
1. Κχθινπ εξγαζηψλ 18.526.196,04 16.285.818,02 13,76% 
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2. Κεξδψλ/Εεκηψλ πξν θφξσλ 285.638,92 -344.013,62 183,03% 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή (αχμεζε) ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ πξν 
θφξσλ,  ηεο εηαηξίαο ζηελ θιεηφκελε ρξήζε , έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 

    
Β. Γείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο 

   
1. Καζαξά θέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ / 
Πσιήζεηο 1,54% -2,11% 

 
2. Καζαξά θέξδε/δεκίεο κεηά απφ θφξνπο / 
Πσιήζεηο 0,91% -1,84% 

 
Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα  πξν θαη κεηά απφ θφξνπο ηεο εηαηξείαο 
ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

    
3. Καζαξά θέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ / Ίδηα 
θεθάιαηα 7,28% -8,08% 

 
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  πξν θφξσλ  ηεο εηαηξείαο ζαλ 
πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ ηεο θεθαιαίσλ. 

    
4. Μηθηά θέξδε / Πσιήζεηο 37,01% 37,29% 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηεο ρξήζεο  ηεο εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

    
Γ. Γείθηεο Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

   

Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο  / Ίδηα θεθάιαηα 3,82% 9,00% 
 

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη  ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο  εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ 
ηεο θεθαιαίσλ 

    
Γ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 

   
1. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 67,94% 62,04% 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη γηα  ηελ εηαηξεία ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ . 

  
   

2. χλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα 216,78% 170,80% 
 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα  ηεο εηαηξείαο .  

    
3. Δλζψκαηα πάγηα & άυια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία  / Ίδηα θεθάιαηα  76,28% 76,36% 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  ηεο εηαηξείαο . 

    

4. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  / 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 103,09% 102,70% 

 
Ο αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη  ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα  ηεο εηαηξείαο .  
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ΗV. ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016   

 

Σν ζχλνιν ησλ θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ρξήζεο 2016 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

επξψ  169.453,64.   

 
Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πξνηείλεη λα γίλεη ε δηάζεζε ησλ παξαπάλσ θεξδψλ σο εμήο:   

1. Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ Δπξψ 8.472,68 

2. Μέξηζκα « 0,00 

8. Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λέν « 160.980,96 

 
Δπξψ 169.453,64 

 

 V.  ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ  

 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ ηεο θαηαζηήκαηνο είρε θαηά ηελ 31/12/2016 δεθαηξία (13) 

ππνθαηαζηήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηέζζεξα (4) ζηελ Αηηηθή (Πεηξαηψο, Κεθηζηά, Αγία Παξαζθεπή θαη Άιηκνο) 

δχν (2) ζηελ Θεζζαινλίθε (Ωξαηφθαζηξν, Ππιαία), δχν (2) ζηε Λάξηζα θαη απφ έλα ζε Πάηξα, Ζξάθιεην, 

Ησάλληλα θαη Λακία  θαη Βφιν , κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ ιηαληθή πψιεζε παηδηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ 

κπε-κπέ. 

 

VI. ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΣΟΝ ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ, ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ γίλνληαη θπξίσο ιηαληθψο είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Οη 

ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε επί πηζηψζεη ζε πειάηεο απφ ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία 

ιακβάλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ ηζνχηαη κε ην εγθεθξηκέλν πηζησηηθφ φξην θαζελφο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

πθίζηαηαη ζρεηηθφο θίλδπλνο. 

 

β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν φκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο. Ο φκηινο δελ είρε θαηά ηελ 31.12.2016 ζεκαληηθά 

ππφινηπα δαλείσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο αθνξνχζαλ 

θπξίσο ζε ππνρξεψζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο ηνπ. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ην ηακεηαθφ πξφγξακκα 

ξεπζηφηεηαο κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο.  

Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ 31/12/2016 γηα ηνλ φκηιν ήηαλ ζεηηθέο (943 ρηι. 

επξψ ).  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αλαγθαίσλ ηακηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαζψο επίζεο θαη επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ.  

 

γ) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ. 
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Ο φκηινο κε εμαίξεζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζε ινγαξηαζκνχο πξνζεζκίαο δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ απφ απηά. 

Δπίζεο δελ έρεη ζεκαληηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δελ 

είλαη ηνθνθφξεο, ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ απφ απηέο. 

 

δ)  Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

Ζ έθζεζε ηνπ νκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ππάξρνπζεο ε 

πξνζδνθψκελεο ηακηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα θαζψο θαη απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ 

κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα. 

Ζ επέλδπζε ηνπ νκίινπ ζηελ ζπγαηξηθή ζηε εξβία ζεσξείηαη φηη είλαη καθξνρξφληαο θχζεο θαη ηα 

επελδεδπκέλα θεθάιαηα αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδεδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηνλ φκηιν απφ ηελ 

δηαθχκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ εξβηθνχ λνκίζκαηνο κε ην επξψ.  

 

ε) Κίλδπλνο έληαζεο αληαγσληζκνύ  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ ν φκηινο θαηαβάιιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαη ηέινο ηελ αλάπηπμε 

καθξνρξφλησλ δεζκψλ ηφζν ζε επίπεδν πειαηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ.  

 

ζη) Λνηπνί θίλδπλνη  

 

Ζ δήηεζε ησλ πξντφλησλ καο θαη θαη‟ επέθηαζε ν ηδίξνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, επεξεάδνληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθιεζεί. Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε γηα λα 

αληηκεησπηζηεί απηή ε θξίζε είλαη πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, κε 

απνηέιεζκα νη δαπάλεο ηνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηα βαζηθά θαηαλαισηηθά είδε.  

Δπίζεο, ηπρφλ αξλεηηθέο ζπγθπξίεο ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, φπσο επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο, αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο ή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ελδέρεηαη λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα καο. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ (“ΔΓΜΑ”)  
 

 
Ο Όκηινο θαη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηνχλ Δλαιιαθηηθνχο Γείθηεο Μέηξεζεο Απφδνζεο («ΔΓΜΑ”) ζηα πιαίζηα 

ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. Απηνί νη ΔΓΜΑ 

εμππεξεηνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο. 

Οη ελαιιαθηηθνί δείθηεο (ΔΓΜΑ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πάληα ζε ζπλδηαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνχλ απηά. 

 

 

«Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ»:  

 

Ο Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο «EBITDA Οκίινπ» σο ηα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζαξκνζκέλα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα, γηα ζπλνιηθέο απνζβέζεηο (ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαη εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο εηδηθψλ θνλδπιίσλ φπσο ηα έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο. 
 

 

Ο όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Κέξδε / Εεκίεο  πξν 
θφξσλ 

192.686,89 -341.917,03 285.638,92 -344.013,62 

Απνζβέζεηο παγίσλ 
ζηνηρείσλ 

537.178,21 516.603,67 500.935,26 495.226,68 

Έζνδα Δπελδχζεσλ -1.523,74 -4.079,01 -859,62 -2.385,29 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
έμνδα 

64.881,06 72.287,36 36.016,29 54.108,70 

EBITDA 793.222,42 242.894,99 821.730,85 202.936,47 

 
 
 
 «ρέζε Καζαξνύ ρξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Ο Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο απηφ σο ηηο ζπλνιηθέο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα), αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ σο πνζνζηφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ. Ο δείθηεο απηφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα κφριεπζεο.   

 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Μαθξνπξφζεζκα 
δάλεηα ηξαπεδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 
ηξαπεδψλ 256.056,18 409.758,88 150.000,00 382.922,53 
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδχλακα -1.463.986,15 -928.327,62 -1.385.369,33 -869.039,36 

Καζαξφ ρξένο -1.207.929,97 -518.568,74 -1.235.369,33 -486.116,83 

     χλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 3.516.414,61 3.926.939,50 3.924.577,79 4.255.281,15 

     ρέζε θαζαξνχ ρξένπο 
πξνο ίδηα θεθάιαηα -0,344 -0,132 -0,315 -0,114 

 

  

VII. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

- Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24, 

ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

31/12/2016 31/12/2015 

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ  ζε 
ζπλδεδεκέλα κέξε   -  206.796,19  -  142.482,45 
Αγνξέο αγαζψλ  θαη  
ππεξεζηψλ   απφ  
ζπλδεδεκέλα κέξε    -   -   -   -  
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Υνξεγεζείζεο ηακηαθέο 
δηεπθνιχλζεηο ζε 
ζπλδεδεκέλα κέξε   -   -   -  21.500,00 
Δηζπξαρζείζεο ηακηαθέο 
δηεπθνιχλζεηο απφ 
ζπλδεδεκέλα κέξε  -   -   -   -  
Απαηηήζεηο απφ 
ζπλδεδεκέλα κέξε     -  399.995,61  -  330.785,68 
Τπνρξεψζεηο ζε 
ζπλδεδεκέλα κέξε    -   -   -   -  

 

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ αθνξνχλ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O. 

Κακκηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ε έρεη ιεθζεί απφ απηά. 

 

- Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηφζν ζηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2016 

φζν θαη ζηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2015 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 251.500,00.  

Γελ ππήξραλ ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνηθήζεσο ηεο θαηά 

ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015.  

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο.  

 

VΗII. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζηαζκίδνληαο ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ζέηεη ζαλ ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ αχμεζε ηνπ ζην 

2017 θαη ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο είηε απφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρεηξίζεσο ηεο (δαπάλεο δηνίθεζεο, δηάζεζεο). 

Σειεηψλνληαο ζεκεηψλνπκε φηη απφ ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

πνπ ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή δελ έρεη ζπκβεί θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

ηελ πνξεία ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο. 

 

Με ηηκή 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 
 
 
 

Ρφλαιλη Μπαξθζάηξ 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο ΛΖΣΩ Α.Δ.Δ. ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΛΖΣΩ 

Α.Δ.Δ. ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο , κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, πνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ 
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ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΛΖΣΩ Α.Δ.Δ. 

ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 

4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

 

α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν 

απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016. 

 

β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ.Δ. ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα , 20  Απξηιίνπ 2017 

Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

                                           

  Νηθφιανο Σζαξδνχιηαο 

Αξ Μ ΟΔΛ 37521 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΕΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

περιόδοσ 
 

1η Ιανοσαρίοσ έως 31η Δεκεμβρίοσ 2016 

 

 

 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα  

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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Η. ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
   

  
Ο Όκηινο Ζ εηαηξεία 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 

ζηνηρεία 6.1 3.119.027,77 3.399.011,23 2.985.969,59 3.237.845,16 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 7.733,20 11.390,34 7.733,20 11.390,34 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 6.3  -   -  400.000,00 400.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.4 214.083,25 316.575,72 183.670,97 299.856,25 

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6.5 452.136,45 467.852,49 408.345,25 424.851,85 

  
3.792.980,67 4.194.829,78 3.985.719,01 4.373.943,60 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     

Απνζέκαηα 6.6 6.523.903,11 5.967.922,92 5.810.115,48 5.270.136,84 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 6.7 899.327,20 762.590,18 1.250.963,79 1.010.211,14 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.8 1.463.986,15 928.327,62 1.385.369,33 869.039,36 

  
8.887.216,46 7.658.840,72 8.446.448,60 7.149.387,34 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 
 

12.680.197,13 11.853.670,50 12.432.167,61 11.523.330,94 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
     

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 6.9 1.757.693,70 2.257.850,70 1.757.693,70 2.257.850,70 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

(138.040,03) (134.063,66)  -   -  

Λνηπά απνζεκαηηθά 6.10 604.852,30 604.852,30 604.852,30 604.852,30 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
 

1.293.541,28 1.183.968,49 1.562.031,79 1.392.578,15 

  
3.518.047,25 3.912.607,83 3.924.577,79 4.255.281,15 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

(1.632,64) 14.331,67 - - 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

3.516.414,61 3.926.939,50 3.924.577,79 4.255.281,15 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
     

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     

Γάλεηα 
 

 -   -   -   -  

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 6.11 314.200,00 306.400,00 314.200,00 306.400,00 

  
314.200,00 306.400,00 314.200,00 306.400,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.12 8.573.526,34 7.190.572,12 8.023.389,82 6.558.727,26 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 
 

 -   -   -   -  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 
 

256.056,18 409.758,88 150.000,00 382.922,53 

Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  
8.849.582,52 7.620.331,00 8.193.389,82 6.961.649,79 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

9.163.782,52 7.926.731,00 8.507.589,82 7.268.049,79 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 12.680.197,13 11.853.670,50 12.432.167,61 11.523.330,94 
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ΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
   

  
Ο Όκηινο Ζ εηαηξεία 

 
εκ. 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 
 

20.019.181,91 17.644.518,29 18.526.196,04 16.285.818,02 

Κφζηνο πσιήζεσλ 
 

(12.643.362,59) (11.112.087,94) (11.669.221,84) (10.212.902,52) 

Μηθηό θέξδνο 
 

7.375.819,32 6.532.430,35 6.856.974,20 6.072.915,50 

Άιια έζνδα 6.13 223.174,50 185.846,01 200.999,49 159.864,74 

Έμνδα δηαζέζεσο 
 

(6.952.044,76) (6.579.092,50) (6.472.902,46) (6.209.185,05) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 
 

(363.999,02) (336.317,71) (244.213,45) (243.840,85) 

Άιια έμνδα 6.14 (25.382,09) (72.495,82) (19.202,57) (69.659,26) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(64.881,06) (72.287,36) (36.016,29) (54.108,70) 

Κέξδε/Εεκίεο πξν θόξσλ 
 

192.686,89 (341.917,03) 285.638,92 (344.013,62) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.15 (102.242,48) 43.852,12 (116.185,28) 44.166,60 

Καζαξό θέξδνο/δεκία  από 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

 
90.444,41 (298.064,91) 169.453,64 (299.847,02) 

Κέξδνο (δεκία) απφ δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

 
 -   -   -   -  

Κέξδε/Εεκίεο κεηά από θόξνπο (Α) 90.444,41 (298.064,91) 169.453,64 (299.847,02) 

      Καηαλέκνληαη ζε: 
     

Καηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο  
 

106.246,25 (298.421,33) 169.453,64 (299.847,02) 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(15.801,84) 356,42    -  

  
90.444,41 (298.064,91) 169.453,64 (299.847,02) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
από θόξνπο (Β) 

     ηνηρεία πνπ 
αλαθαηαηάζζνληαη 
κεηαγελέζηεξα ζηα 
απνηειέζκαηα 

     - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
κεηαηξνπήο εθκεηαιιεχζεσλ ζην 
εμσηεξηθφ 

 
(812,30) (377,50)  -   -  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) 

 
89.632,11 (298.442,41) 169.453,64 (299.847,02) 

      Καηαλέκνληαη ζε: 
     

Καηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο  
 

105.596,41 (298.723,33) 169.453,64 (299.847,02) 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(15.964,30) 280,92  -   -  

  
89.632,11 (298.442,41) 169.453,64 (299.847,02) 

      
Κέξδε/Εεκηέο  αλά κεηνρή 6.16 0,049 (0,139) 0,079 (0,139) 
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ΗΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

          
Ο Όκηινο εκ. ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ 

  

  
            

 
 

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Σαθηηθό 
Απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα 
Απνζεκαηηθά 

πλαι/θέο 
δηαθνξέο 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 
Μεηνςεθίαο 

ύλνιν  

          
Τπόινηπα 01.01.2015 

 
2.257.850,70 577.389,42 27.462,88 (132.595,45) 1.481.223,61 4.211.331,16 14.050,75 4.225.381,91 

-πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
    

(1.468,21) (297.255,12) (298.723,33) 280,92 (298.442,41) 

Τπόινηπα 31.12.2015 
 

2.257.850,70 577.389,42 27.462,88 (134.063,66) 1.183.968,49 3.912.607,83 14.331,67 3.926.939,50 

          
Τπόινηπα 01.01.2016 

 
2.257.850,70 577.389,42 27.462,88 (134.063,66) 1.183.968,49 3.912.607,83 14.331,67 3.926.939,50 

-πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
    

(3.976,37) 109.572,79 105.596,42 (15.964,30) 89.632,12 

-Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
 

(500.157,00) 
    

(500.157,00) 
 

(500.157,00) 

Τπόινηπα 31.12.2016 
 

1.757.693,70 577.389,42 27.462,88 (138.040,03) 1.293.541,28 3.518.047,25 (1.632,63) 3.516.414,62 
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Ζ Δηαηξεία 
      

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Σαθηηθό 
Απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

ύλνιν 

Τπόινηπα 01.01.2015 
 

2.257.850,70 577.389,42 27.462,88 1.692.425,17 4.555.128,17 

-πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
    

(299.847,02) (299.847,02) 

Τπόινηπα 31.12.2015 
 

2.257.850,70 577.389,42 27.462,88 1.392.578,15 4.255.281,15 

       

Τπόινηπα 01.01.2016 
 

2.257.850,70 577.389,42 27.462,88 1.392.578,15 4.255.281,15 

-πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
    

169.453,64 169.453,64 

-Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
 

(500.157,00) 
   

(500.157,00) 

Τπόινηπα 31.12.2016 
 

1.757.693,70 577.389,42 27.462,88 1.562.031,79 3.924.577,79 
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IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
    

 
Ο Όκηινο Ζ εηαηξεία 

Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Κέξδε πξν θφξσλ 192.686,89 (341.917,03) 285.638,92 (344.013,62) 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
    

• Απνζβέζεηο 537.178,21 516.603,67 500.935,26 495.226,68 

• Πξνβιέςεηο 7.800,00 27.900,00 7.800,00 27.900,00 

• Λνηπέο κε ηακηαθέο θηλήζεηο 141,74  -  141,74  -  

• πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (886,50) (368,36)  -   -  

• Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα , θέξδε θαη δεκηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (1.523,74) (4.079,01) (859,62) (2.385,29) 

• Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 64.881,06 72.287,36 36.016,29 54.108,70 

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο 
ινγαξηαζµψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

    
• (Αχμεζε) κείσζε απνζεκάησλ (566.413,72) (433.416,80) (539.978,65) (240.325,02) 

•( Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ (101.195,13) 124.876,07 (224.246,05) 81.044,75 
• Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ 
ηξαπεδψλ) 875.737,64 162.848,79 964.505,57 (39.936,36) 

Μείνλ : 
    • Υξεσζη. ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

θαηαβεβιεκέλα (64.881,06) (54.064,83) (36.016,29) (35.886,17) 

• Καηαβεβιεκέλνη θφξνη  -   -   -   -  

Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 943.525,39 70.669,86 993.937,17 (4.266,33) 

     Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

    
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ (256.089,17) (178.584,19) (245.544,29) (67.316,95) 

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ  -  425,00  -  425,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 1.523,74 3.704,62 859,62 2.010,90 

Σακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (254.565,43) (174.454,57) (244.684,67) (64.881,05) 

     Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

    
Λήςε δαλείσλ 79.621,10 391.536,35 

 
364.700,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (232.922,53)  -  (232.922,53)  -  

Σακηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (153.301,43) 391.536,35 (232.922,53) 364.700,00 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 535.658,53 287.751,64 516.329,97 295.552,62 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 928.327,62 640.575,98 869.039,36 573.486,74 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 1.463.986,15 928.327,62 1.385.369,33 869.039,36 
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Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2016  εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 19  Απξηιίνπ 2017 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

 

Πεξηζηέξη, 17  Απξηιίνπ 2017 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

 ΣΟΤ  Γ.. ΣΟΤ  Γ.. ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

   

   

ΡΟΝΑΛΝΣ ΜΠΑΡΚΑΗΡ ΣΖΛΔΜΑΥΟ ΚΗΣΗΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΟΤΒΑΡΑ 

A.Γ.  702014378/98 Α.Σ.  ΑΒ  732602 Αξ. αδείαο  Ο.Δ.Δ.   10000920  

  Α‟ ΣΑΞΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εκεηψζεηο επί ησλ  Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, πνπ παξαηίζεληαη ζηα 

επφκελα απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο  2016. 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ Αλψλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία Δλδπκάησλ θαη Παηδηθψλ Δηδψλ ΛΖΣΩ Α.Δ.Δ. (ε „‟Δηαηξεία‟‟) είλαη 

αλψλπκε εηαηξεία, εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 

33722/01ΓΣ/Β/95/16. Ηδξχζεθε ην έηνο 1995 απφ ηελ νηθνγέλεηα Φσθά. Αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, 

ζήκεξα, είλαη ε εκπνξία παηδηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ κπε-κπέ. 

Ζ εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΔΛΒΔ 

ΑΒΔΔ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθφ ηεο Κεθάιαην κε πνζνζηφ 30,333% (ε ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ έρεη 

ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν ηεο ΛΖΣΩ Α.Δ. πνπ θαηείρε θαηά ηελ 31.12.2016 πνζνζηφ 39,999% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαη έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο). 

Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο (Λ. Κεθηζνχ 90 Σ.Κ. 12132 

Πεξηζηέξη, ηει. 210-5739294, fax 210-5768346 θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη 

www.letoshop.gr. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαιχπηνπλ ηελ εηαηξία θαη ηελ ζπγαηξηθή ηεο (Ο 

Όκηινο). Οη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Οη 

ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο ζε 

απηέο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο. 

Γνκή ηνπ νκίινπ 

  Δπσλπκία                                    Έδξα 
Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

Μέζνδνο 
ελνπνίεζεο 

 ΛΖΣΩ Α.Δ.                                    Διιάδα,  Πεξηζηέξη Αηηηθήο Μεηξηθή Δηαηξεία Οιηθή 

 LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD   εξβία, Βειηγξάδη 80% Οιηθή 
 

2.    Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί  ν Όκηινο  

 

2.1   Πιαίζην  θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ζηε ρξήζε 2016 (1 

Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2016). Έρνπλ ζπληαρζεί κα βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ζην εμήο ΓΠΥΑ) πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) 

θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (IFRIC) θαη έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή ΄Δλσζε. 

Όια ηα αλαζεσξεκέλα ε λενεθδνζέληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη 

ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, ειήθζεθαλ ππφςε ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016, έρεη γίλεη κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015. 

http://www.letoshop.gr/
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 Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη 

είλαη επεθθξαζκέλεο ζε επξψ. 

 

2.2   Υξήζε εθηηκήζεσλ 

 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ 

ηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα 

παξνπζηαδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ νκίινπ, ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο (βιέπε παξαθάησ ζεκείσζε 

ππ΄αξηζκ. 4). 

 

2.3 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο  

 

Νέα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή από 01.01.2016 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 
 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή κεηαγελέζηεξα. 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 

παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2016 

Δτήσιες Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012-2014,  εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014,  

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2343/2015.   Οη 

θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ  ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 5 θαη 7 θαη 

ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 19 θαη 34 δελ  αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  θαη ηνπ Οκίινπ. 

ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή δηαλνκή 

ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ  πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε 

δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Δμππεξέηεζε ζπκβάζεσλ κεηά ηελ κεηαβίβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Δάλ κία επηρείξεζε κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ φξνπο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα λα απναλαγλσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην Γ.Π.Υ.Α. 7 απαηηεί λα 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως  2016 22 

γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη κνξθέο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε κεηαβηβάδνπζα επί ησλ 

κεηαβηβαζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη ελλνεί κε ηνλ 

φξν «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε πξφζζεζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ νη φξνη κηαο ζχκβαζεο γηα εμππεξέηεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζπληζηά «ζπλερηδφκελε 

αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ην δηθαίσκα (αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε) αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο. 

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη ε επηπξφζζεηε γλσζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 7 

«Γλσζηνπνίεζε - πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ 

απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο αλ απαηηείηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 34. Ζ 

ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2015. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ αγνξάο πςειήο 

πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε θαη 

φρη κε βάζε ηε  ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά πςειήο πνηφηεηαο 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ 

ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε 

νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο 

ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ  ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ: Δθαξκνγή ησλ εμαηξέζεσλ 

ελνπνίεζεο 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα  ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 γηα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο 

Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ  1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε  ησλ  Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ» -Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνίεζεο 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ φηη ε 

ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε 

απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ  κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, 

νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θξίζε, θαζνξίδνληαο ην πνπ  θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνζχλνια θαη ηελ 
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παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο 

πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο  Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο  κεζφδνπο απφζβεζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ απφζβεζεο βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο ηα έζνδα δελ 

ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ αλσηέξσ ζέζε δελ ηζρχεη φηαλ ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο κέηξν ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ή φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ηα 

έζνδα θαη ε αλάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Καξπνθφξα Φπηά 

Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα θαξπνθφξα θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16  έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ 

λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 

2015. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»-Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηηο 

Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη ζε κία 

νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε 

ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά 

επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015 . 

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν» -Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απφθηεζεο κεξηδίνπ 

ζε κηα απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη έλαο επελδπηήο εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά 

ζπκκεηνρή ζε κία θνηλή επηρείξεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο  24 

Ννεκβξίνπ 2015.  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2015. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ 
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ρεηξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ 

πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ.  

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία  θαη ηνλ Όκηιν.   

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα  κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία  θαη ν Όκηινο δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα 

θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα 

αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία  θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη  ζηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9  

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 

ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 

θαη ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην είδνο 

ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο 

ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 

πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 

22 επηεκβξίνπ 2016.  
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ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην πξφηππν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή 

ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο. 

Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα 

ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο 

απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ 

θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν 

εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζψζεηο»  

ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ 

παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν 

κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα 

αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ 

ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε 

ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε 

ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10  (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) 

«πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, είλαη 

φηη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε 

ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα  κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία  ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” 

 Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο 

ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
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πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθψλ ξνψλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”  Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη 

ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηακεηαθέο ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλφκεζε θαη 

επηκέηξεζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά 

κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή 

πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο 

ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα 

δηαθαλνληζηεί εμ‟ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη 

λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».  

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην 

ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  αλαβνιή. Σν 

ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ην ΓΠΥΑ 9 

εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηηο λέεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 

• παξέρεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο αζθάιεηεο, 

κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο»  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ 
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εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη 

κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ 

εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη 

λα αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εηαηξεία θαη ν 

Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο  Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζιερ Βεληιώζειρ ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλορ 2014-2016 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,  έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ πξνβιέπνληαλ απφ 

ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ 

είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπηκέηξεζε πγγελψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ ζηελ εχινγε αμία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε θνηλνπξαμίεο πνπ 

θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο 

νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε.  

ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνηχπνπ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νη απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ Β10-Β16, ηζρχνπλ γηα ηηο 

ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα 

γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο». 

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθψλ αθηλήησλ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη 

κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην 

πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε 

ή ηελ πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε 

λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε 

δηεξκελεία ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 

είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή 

εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

2.4    Δλνπνίεζε – Απνηίκεζε ζπγαηξηθώλ  επηρεηξήζεσλ 
 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο αγνξάο. Σν θφζηνο ηεο 

απφθηεζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα επηξξηπηένπ ζηελ ζπλαιιαγή. Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπληζηνχλ κηα επηρεηξεκαηηθή ελνπνίεζε 

απνηηκψληαη θαηά ηελ απφθηεζε ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν 

πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θφζηνο, θαηαρσξείηαη σο 

ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο 

ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ δηαγξάθνληαη. Οη απξαγκαηνπνίεηεο δεκίεο, δηαγξάθνληαη εθφζνλ δελ ππάξρεη 

έλδεημε απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ 

είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ φκηιν. 

Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνηηκψληαη 

ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο.  

 

2.5    Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα. 
 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνληαη πξνηφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 

εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ 

νπνία παξέρνληαη πξνηφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 

απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

 

2.6    πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

▪ Νφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο 

Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην επξψ, 

θαηά ζπλέπεηα θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

▪ πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 
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Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ελδηάκεζσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο, πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

 

2.7    Δλζώκαηα  πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κφλνλ αλ 

πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 

λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ 

γίλνληαη. 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κέζα ζηε σθέιηκε δσή 

ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

 

Γηα ηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δελ έρνπλ ππνινγηζζεί ππνιεηκκαηηθέο αμίεο. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 

(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

                                               

2.8    Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. 

 

2.9     Έιεγρνο απνκείσζεο ελζώκαησλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ 

Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε 

αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Οη 

δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

 

2.10   Απνζέκαηα 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ (κηζζσηηθή δηάξθεηα)                                    12-20 ρξφληα 

Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 5 - 9 ρξφληα 

Μεηαθνξηθά κέζα 5 - 9 ρξφληα 

Μεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο 3 - 5 ρξφληα 

Λνηπφο παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο 5 - 10 ρξφληα 
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Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ Μέζνπ Δηήζηνπ ηαζκηθνχ 

Κφζηνπο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.11     Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ 

επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε 

ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο 

απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα.  

 

2.12    Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

2.13      Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα 

θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) 

εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή 

αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή 

ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα.  

 

2.14      Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

2.15   Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο  θόξνο  

 

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ε θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο 

θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ 
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αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελνη ζην θνξνινγηθφ θέξδνο ηεο ρξήζεο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ 

θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

2.16    Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

 

(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ην ππεξβάιινλ πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε 

κειινληηθψλ πιεξσκψλ ε ζε επηζηξνθή. 

(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία 

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ 

κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία, φπσο απηέο έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ παξνρψλ απηψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

 

2.17    Πξνβιέςεηο  

 

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ε εθξνψλ πφξσλ, 

αληίζηνηρα. 

 

2.18    Αλαγλώξηζε εζόδσλ - εμόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 

ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πωλήζειρ αγαθών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν φκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 

γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  
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(β) Έζοδα από ηόκοςρ 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

(γ) Έζοδα από δικαιώμαηα. 

Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

(δ) Μεπίζμαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ 

εγθξίλνληαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί. 

(ε) Έμνδα  

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δνπιεπκέλε βάζε. 

 

2.19      Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ελζσκάησλ παγίσλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο 

ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ 

κηζζσκέλσλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα 

θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ 

επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη ηφθνη 

θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε 

θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, 

απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην ρξφλν ηεο 

κίζζσζεο. ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηα κηζζψκαηα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

 

2.20  Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξνθχπηεη. 

 

2.21       Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.23.   Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 

 

Πνιηηηθή ηνπ νκίινπ  είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ 

κέξνπο ησλ ελ γέλεη  πηζησηψλ ηεο θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαζψο θαη ην 

θφζηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα θάζε θαηεγνξία θεθαιαίνπ. Ζ ζρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα 

έρεη σο αθνινχζσο:  
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Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 256.056,18 409.758,88 150.000,00 382.922,53 
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα -1.463.986,15 -928.327,62 -1.385.369,33 -869.039,36 

Καζαξφ ρξένο -1.207.929,97 -518.568,74 -1.235.369,33 -486.116,83 

     
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.516.414,61 3.926.939,50 3.924.577,79 4.255.281,15 

     ρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα 
θεθάιαηα -0,344 -0,132 -0,315 -0,114 

 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, Κ.Ν. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί 

ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

- Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ 

ηνλ Νφκν.  

- ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/2 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε 

πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ 

πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

- Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή 

απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

- Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, 

ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο λέν. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ 

απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

- Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ 

ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. 

Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζηεί απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία 

ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ 

κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ 
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πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

- Ζ κεηξηθή εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

 3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ – Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ δηεθπαηξεψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε, νη πνιηηηθέο ηεο 

νπνίαο εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Οη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν φκηινο είλαη νη εμήο: 

 

α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ γίλνληαη θπξίσο ιηαληθψο είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Οη 

ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε επί πηζηψζεη ζε πειάηεο απφ ηνπο νπνίνπο ε 

εηαηξεία ιακβάλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ ηζνχηαη κε ην εγθεθξηκέλν πηζησηηθφ φξην θαζελφο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη ζρεηηθφο θίλδπλνο. 

 

β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν φκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο. Ο φκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο 

απφ δάλεηα πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο αθνξνχλ 

θπξίσο ζε ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο ηνπ. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ην ηακεηαθφ πξφγξακκα 

ξεπζηφηεηαο κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο.  

Οη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ νκίινπ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ 31/12/2016 ήηαλ ζεηηθέο (943 

ρηι. επξψ).  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αλαγθαίσλ 

ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαζψο επίζεο θαη επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ.  

 

γ) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ. 

Ο φκηινο κε εμαίξεζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζε ινγαξηαζκνχο πξνζεζκίαο δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ απφ απηά. 

Δπίζεο δελ έρεη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ δελ είλαη ηνθνθφξεο, ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ απφ απηέο. 

 

δ)  Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

 

Ζ έθζεζε ηνπ νκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ππάξρνπζεο ε 

πξνζδνθψκελεο ηακηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα θαζψο θαη απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ 

κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα. 
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Ζ επέλδπζε ηνπ νκίινπ ζηελ ζπγαηξηθή ζηε εξβία ζεσξείηαη φηη είλαη καθξνρξφληαο θχζεο θαη ηα 

επελδεδπκέλα θεθάιαηα αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδεδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηνλ φκηιν απφ 

ηελ δηαθχκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ εξβηθνχ λνκίζκαηνο κε ην επξψ.  

 

ε) Κίλδπλνο έληαζεο αληαγσληζκνύ  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ ν φκηινο θαηαβάιιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαη ηέινο ηελ αλάπηπμε 

καθξνρξφλησλ δεζκψλ ηφζν ζε επίπεδν πειαηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ θαη ελ γέλεη 

ζπλεξγαηψλ  

 

ζη) Λνηπνί θίλδπλνη  

 

Ζ δήηεζε ησλ πξντφλησλ καο θαη θαη‟ επέθηαζε ν ηδίξνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, επεξεάδνληαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθιεζεί. Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε 

γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θξίζε είλαη πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ, κε απνηέιεζκα νη δαπάλεο ηνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηα βαζηθά θαηαλαισηηθά είδε.  

Δπίζεο, ηπρφλ αξλεηηθέο ζπγθπξίεο ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, φπσο επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο, 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ελδέρεηαη λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα καο. 

 

4.     εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 

ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απνκείσζε αμίαο απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο 

ζην πξνζσπηθφ, αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Σα πξαγκαηηθά 

κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο 

θαη παξαδνρέο ηεο Γηνηθήζεσο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη επαλαμηνιφγεζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο 

επφκελνπο 12 κήλεο. 
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5.   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
 

5α.  Πιεξνθόξεζε γηα ην θέξδνο ε ηε δεκία, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

             Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ κε δεδνκέλν φηη είλαη νκνγελνπνηεκέλεο ζεσξνχληαη σο έλαο 

ηνκέαο. 

Ζ εηαηξεία πηνζέηεζε ην ΓΠΥΑ 8 “Λεηηνπξγηθνί Σνκείο” απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Σν ΓΠΥΑ 8 πξνβιέπεη νη 

ιεηηνπξγηθνί ηνκείο λα πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ ειέγρνληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηελ 

δηνίθεζή ηεο, πνπ απνθαζίδεη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ αλά ηνκέα θαη πνπ θξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ.  

 

5β. Πιεξνθόξεζε γηα γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ θαηαλέκνληαη ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Διιάδα, Λνηπέο ρψξεο-

εξβία) θαη δηεπζχλνληαη απφ ηελ έδξα ηνπ νκίινπ ζηελ Διιάδα. Ζ θχξηα πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

νκίινπ είλαη ε Διιάδα.  

Σα έζνδα θαηαλέκνληαη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή σο θαησηέξσ: 

31/12/2016 
   

 
Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Eκπνξεπκάησλ 18.318.229,92 1.700.951,99 20.019.181,91 

χλνιν 18.318.229,92 1.700.951,99 20.019.181,91 

    
31/12/2015 

   

 
Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Eκπνξεπκάησλ 16.143.335,57 1.501.182,72 17.644.518,29 

χλνιν 16.143.335,57 1.501.182,72 17.644.518,29 

 

Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα κε 

εμαίξεζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνζνχ επξψ 207.261,66 πνπ βξίζθνληαη ζηελ εξβία. 

 

5γ. Πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθνύο πειάηεο 
 

Ο Όκηινο δελ εκθαλίδεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πειαηψλ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ αθνξά ζε πειάηεο ιηαληθήο (ηνηο κεηξεηνίο ε κε πηζησηηθέο θάξηεο).  

Γηα εμαζθάιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο, ιακβάλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ 

ηζνχηαη κε ην εγθεθξηκέλν πηζησηηθφ φξην θαζελφο. 

Ο Όκηινο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ.  
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6. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
6.1  Δλζώκαηα Πάγηα 

- Οη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2016 απφ ηνλ Όκηιν αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην 

πνζφ επξψ 251.189,76 θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε δαπάλεο δηακφξθσζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ λέσλ 

θαηαζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απηψλ .  

- Σν ζχλνιν ηνπ ινγαξηαζκνχ „‟θηίξηα‟‟ αθνξά ζε εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ (κηζζσκέλα).  

- Σν ζπκςεθηζηηθφ ππφινηπν "Λνηπέο θηλήζεηο" Κφζηνπο θαη σξεπκέλσλ Απνζβέζεσλ πνζνχ επξψ 

729.744,43 (= 1.792.891,37-1.063.146,94) ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 

αθνξά ζην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ δηακνξθψζεσλ-βειηηψζεσλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί 

αθηλήησλ ηξίησλ ηφζν ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ έθιεηζε ζηε ρξήζε 2014 φζν θαη ησλ δχν (2) 

θαηαζηεκάησλ πνπ κεηεγθαηαζηάζεθαλ-κεηαθέξζεθαλ ζηε ρξήζε 2014 ζε εκπνξηθφηεξα ζεκεία. 

 

Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηά ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2014 έρεη σο εμήο: 

Ο Όκηινο 

31/12/2016 
      Κόζηνο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 6.934.921,05 121.826,77 59.202,40 2.440.215,68 0,00 9.556.165,90 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 158.998,34 10.867,46 921,80 80.402,16 0,00 251.189,76 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -971,20 0,00 -21.662,67 0,00 0,00 -22.633,87 

Λνηπέο θηλήζεηο 0,00 0,00 0,00 -39.410,16 0,00 -39.410,16 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο -4.546,70 -1.534,01 0,00 -232,23 0,00 -6.312,94 

Τπφινηπν 31/12/2016 7.088.401,49 131.160,21 38.461,53 2.480.975,46 0,00 9.738.998,69 

       σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 -4.233.613,54 -36.028,27 -26.113,00 -1.861.399,87 0,00 -6.157.154,68 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -361.695,00 -16.136,75 -5.563,91 -145.225,99 0,00 -528.621,65 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 971,20 0,00 21.662,66 0,00 0,00 22.633,86 

Λνηπέο θηλήζεηο 0,00 0,00 0,00 39.268,42 0,00 39.268,42 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 3.390,23 280,91 0,00 231,98 0,00 3.903,13 

Τπφινηπν 31/12/2016 -4.590.947,10 -51.884,11 -10.014,25 -1.967.125,46 0,00 -6.619.970,92 

       Αλαπ. Αμία 31/12/2016 2.497.454,39 79.276,10 28.447,28 513.850,00 0,00 3.119.027,77 

       31/12/2015 
      Κόζηνο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 6.904.379,30 41.299,74 24.468,70 2.409.671,07 0,00 9.379.818,81 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 32.051,33 80.648,36 34.733,70 30.968,69 0,00 178.402,08 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 -338,33 0,00 -338,33 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο -1.509,57 -121,34 0,00 -85,75 0,00 -1.716,65 

Τπφινηπν 31/12/2015 6.934.921,05 121.826,77 59.202,40 2.440.215,68 0,00 9.556.165,90 

       σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 
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Τπφινηπν 1/1/2015 -3.883.391,93 -29.829,11 -24.256,89 -1.714.980,38 0,00 -5.652.458,31 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -351.384,65 -6.273,60 -1.856,11 -146.792,87 0,00 -506.307,23 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 287,72 0,00 287,72 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 1.163,05 74,44 0,00 85,66 0,00 1.323,15 

Τπφινηπν 31/12/2015 -4.233.613,54 -36.028,27 -26.113,00 -1.861.399,87 0,00 -6.157.154,68 

       Αλαπ. Αμία 31/12/2015 2.701.307,52 85.798,50 33.089,40 578.815,81 0,00 3.399.011,22 

 

Ζ Δηαηξεία 

31/12/2016 
      Κόζηνο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 6.630.841,59 19.233,49 59.202,40 2.424.684,64 0,00 9.133.962,12 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 158.998,34 322,58 921,80 80.402,16 0,00 240.644,88 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -971,20 0,00 -21.662,67 0,00 0,00 -22.633,87 

Λνηπέο θηλήζεηο 0,00 0,00 0,00 -39.410,16 0,00 -39.410,16 

Τπφινηπν 31/12/2016 6.788.868,73 19.556,07 38.461,53 2.465.676,64 0,00 9.312.562,97 

       σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 -4.006.877,67 -17.241,18 -26.113,00 -1.845.885,11 0,00 -5.896.116,96 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -341.285,56 -303,24 -5.563,91 -145.225,99 0,00 -492.378,70 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 971,20 0,00 21.662,66 0,00 0,00 22.633,86 

Λνηπέο θηλήζεηο 0,00 0,00 0,00 39.268,42 0,00 39.268,42 

Τπφινηπν 31/12/2016 -4.347.192,03 -17.544,42 -10.014,25 -1.951.842,68 0,00 -6.326.593,38 

       Αλαπ. Αμία 31/12/2016 2.441.676,70 2.011,65 28.447,28 513.833,96 0,00 2.985.969,59 

       31/12/2015 
      Κόζηνο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 6.629.441,58 19.201,05 24.468,70 2.394.054,28 0,00 9.067.165,61 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.400,01 32,44 34.733,70 30.968,69 0,00 67.134,84 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 -338,33 0,00 -338,33 

Τπφινηπν 31/12/2015 6.630.841,59 19.233,49 59.202,40 2.424.684,64 0,00 9.133.962,12 

       σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε χλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 -3.671.566,87 -16.270,72 -24.256,89 -1.699.379,96 0,00 -5.411.474,44 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -335.310,80 -970,46 -1.856,11 -146.792,87 0,00 -484.930,24 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 287,72 0,00 287,72 

Τπφινηπν 31/12/2015 -4.006.877,67 -17.241,18 -26.113,00 -1.845.885,11 0,00 -5.896.116,96 

       Αλαπ. Αμία 31/12/2015 2.623.963,92 1.992,31 33.089,40 578.799,53 0,00 3.237.845,16 
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6.2  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

ην ζχλνιν ηνπ ν ινγαξηαζκφο αθνξά ζε δηάθνξα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα  

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Κφζηνο 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Τπφινηπν 1/1 349.861,15 350.748,80 330.444,51 330.262,40 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 4.899,42 182,11 4.899,42 182,11 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 652,64 (1.069,76) 
 

 -  

Τπφινηπν 31/12 355.413,21 349.861,15 335.343,93 330.444,51 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν 1/1 (338.470,81) (329.244,13) (319.054,17) (308.757,73) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (8.556,56) (10.296,44) (8.556,56) (10.296,44) 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο (652,64) 1.069,76 
  Τπφινηπν 31/12 (347.680,01) (338.470,81) (327.610,73) (319.054,17) 

     Αλαπ. Αμία 31/12 7.733,20 11.390,34 7.733,20 11.390,34 

 

6.3  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Αθνξά ζηελ κε πνζνζηφ 80% ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD κε 

έδξα ην Βειηγξάδη ηεο εξβίαο. Ηδξχζεθε ην β‟ ηξίκελν ηνπ 2007 θαη απφ ηα ηέιε ηνπ έηνπο μεθίλεζε ε 

ιεηηνπξγία ηεο.  

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο δεκίεο 

απνκείσζεο.  

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

 

6.4   Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: 

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Τπφινηπν έλαξμεο 316.575,72 272.817,65 299.856,25 255.689,65 

Φφξνο απνηειεζκάησλ 
πεξηφδνπ (102.242,48) 43.852,11 (116.185,28) 44.166,60 

Γηαθνξέο ζπλαιι/θήο 
κεηαηξνπήο (249,99) (94,04) -  -  

Τπφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ 214.083,25 316.575,72 183.670,97 299.856,25 
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Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη 

ινγηζηηθήο βάζεο ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία κε ζπληειεζηή 29% , 

γηα δε ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ζπληειεζηή 15%.   

Σα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη νη αλαβαιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο θαη ε κεηαβνιή ησλ θνλδπιίσλ ζηελ ρξήζε έρνπλ σο εμήο: 

 

ΟΜΗΛΟ Έλαξμε Κίλεζε Υξήζεο Λήμε 

Λνγαξηαζκφο Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Δλζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο 

  99.697,15   16.684,37   116.381,52 

Αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο 

9.569,88   -2.122,91   7.446,97   

Απνζέκαηα 15.080,00   -6.380,00   8.700,00   

Τπνρξεψζεηο 
παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ 

88.856,00   49,04   88.905,04   

Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 

60.842,00   -203,00   60.639,00   

Μεηαθεξφκελεο 
θνξνινγηθά δεκίεο 

241.924,99   
-

77.151,24 
  164.773,76   

  416.272,87 99.697,15 
-

85.808,10 
16.684,37 330.464,77 116.381,52 

              

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έλαξμε Κίλεζε Υξήζεο Λήμε 

Λνγαξηαζκφο Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Δλζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο 

  99.697,15   16.684,37   116.381,52 

Αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο 

9.569,88   -2.122,91   7.446,97   

Απνζέκαηα 15.080,00   -6.380,00   8.700,00   

Τπνρξεψζεηο 
παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ 

88.856,00   49,04   88.905,04   

Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 

60.842,00   -203,00   60.639,00   

Μεηαθεξφκελεο 
θνξνινγηθά δεκίεο 

225.205,52   
-

90.844,05 
  134.361,48   

  399.553,40 99.697,15 
-

99.500,91 
16.684,37 300.052,49 116.381,52 

 

 

 

6.5   Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Δγγπήζεηο ζε εθκηζζσηέο γηα κηζζσκέλα 
αθίλεηα 365.006,16 354.371,82 324.009,11 313.369,11 
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Δγγπήζεηο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο (ΓΔΖ)   -  17.730,00  -  17.730,00 

Δγγπήζεηο κεη. Μέζσλ 7.370,38 6.320,34 7.370,38 6.320,34 

Πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ 76.755,76 87.222,40 76.755,76 87.222,40 

Λνηπέο εγγπήζεηο 3.004,15 2.207,93 210,00 210,00 

 
452.136,45 467.852,49 408.345,25 424.851,85 

 

Αλάιπζε θίλεζεο ινγαξηαζκνχ „‟ Πξνθαηαβιεζέληα πνζά γηα ελνηθίαζε θαηαζηεκάησλ‟‟ 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Τπφινηπν έλαξμεο 87.222,40 97.689,04 87.222,40 97.689,04 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο -10.466,64 -10.466,64 -10.466,64 -10.466,64 

Τπφινηπν ιήμεο 76.755,76 87.222,40 76.755,76 87.222,40 

 

 

6.6  Απνζέκαηα 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Δκπνξεχκαηα 6.553.903,11 6.019.922,92 5.840.115,48 5.322.136,84 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -30.000,00 -52.000,00 -30.000,00 -52.000,00 

Τπφινηπν 6.523.903,11 5.967.922,92 5.810.115,48 5.270.136,84 

 

Σν ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ ηνπ νκίινπ αθνξνχλ ζε Δκπνξεχκαηα.  

Σα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 31/12/2016 απνκεησκέλα ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ θαη εηαηξείαο 

θαηά πνζφ επξψ 30.000. 

Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ''πξνβιέςεηο απνκείσζεο'' 'ερεη σο εμήο: 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Τπφινηπν 1.1 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 
ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε 
πξνβιέςεηο 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 
Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε 
πξνβιέςεηο -22.000,00 0,00 -22.000,00 0,00 

χλνιν 30.000,00 52.000,00 30.000,00 52.000,00 

 

Οη ζρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε 2015 πξνβιέςεηο θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

ζηνλ ινγαξηαζκφ "Άιια έμνδα". 
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Ζ εηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε, θηι) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηηο ελδερφκελεο δεκίεο ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ε θινπψλ ησλ απνζεκάησλ ηεο. 

 

6.7  Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο (πειάηεο, γξακκάηηα εηζπξαθηέα, επηηαγέο 

εηζπξαθηέεο) θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο απφ πειάηεο ιηαληθήο κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ θαη θαηά ην ππφινηπν κέξνο ζε απαηηήζεηο απφ πειάηεο ρνλδξηθήο νη νπνίνη ζεκεησηένλ  ζην 

ζχλνιν ηνπο είλαη εληφο ησλ ζπκθσλεζέλησλ νξίσλ πίζησζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ζρεκαηηζζεί 

θακκία πξφβιεςε απνκείσζεο ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα γηα εμαζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηεο πηζηψζεηο ε εηαηξεία 

έρεη ιάβεη ζρεηηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο νη νπνίεο θαηά ηελ 31/12/2016 

αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ 240.000. 

Σα ππφινηπα ησλ πειαηψλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Πειάηεο 613.434,53 435.582,16 983.285,73 745.952,80 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα  -  6.000,00  -  6.000,00 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο  -  1.600,00  -  1.600,00 

Απαηηήζεηο απφ  Γεκφζην 24,30 36.216,64  -  179,97 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 38.520,50 74.139,52 38.520,50 74.139,52 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 36.490,90 22.549,72 29.177,51 22.549,72 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 6.337,10 4.439,98 3.429,57 4.439,98 

Λνηπέο απαηηήζεηο 204.519,87 182.062,16 196.550,48 155.349,15 

 
899.327,20 762.590,18 1.250.963,79 1.010.211,14 

 

Ζ ελειηθίσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ (πειάηεο, γξακκάηηα εηζπξαθηέα, επηηαγέο εηζπξαθηέεο) θαηά 

ηελ 31/12/2016 παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Με ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 613.434,53 983.285,73 

 
613.434,53 983.285,73 

 

6.8  Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 192.648,51 254.145,83 192.648,51 254.145,83 
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Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο 
θαηαζέζεηο 1.271.337,64 674.181,79 1.192.720,82 614.893,53 

χλνιν 1.463.986,15 928.327,62 1.385.369,33 869.039,36 

 

 

6.9  Μεηνρηθό Κεθάιαην – Τπέξ ην άξηην 

 

Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην χλνιν 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 2.150.334 2.257.850,70 0,00 2.257.850,70 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 1.673.994 1.757.693,70 0,00 1.757.693,70 
 

Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2016  

κεηψζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο κε αθχξσζε 

κεηνρψλ. 

πγθεθξηκέλα αθπξψζεθαλ 476.340 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,05 επξψ αλά κεηνρή θαη ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά πνζφ επξψ 500.157,00. 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2016 αλέξρεηαη πιένλ ζην πνζφ ησλ επξψ 

1.757.693,70 , δηαηξνχκελν ζε 1.673.994 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,05 επξψ ε θάζε κία θαη είλαη 

νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 

 

6.10   Λνηπά απνζεκαηηθά  

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 577.389,42 577.389,42 577.389,42 577.389,42 
Αθνξνιφγεηα 
Απνζεκαηηθά 27.462,88 27.462,88 27.462,88 27.462,88 

χλνιν 604.852,30 604.852,30 604.852,30 604.852,30 

 

α) Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 5% επί ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ θάζε ρξήζεο, 

έσο φηνπ απηφ λα αλέιζεη ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ. 

β) Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά  

Πξφθεηηαη γηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν. ε 

πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ζα θαηαβιεζεί ν πξνθχπησλ θφξνο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δηαλνκήο. 

 

6.11  Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 
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Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπο, γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην 

ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα 

θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. 

 Με βάζε ην λέν IAS 19 ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 1.1.2013, ην ζχλνιν ηεο αλαινγηζηηθήο δεκίαο/ θέξδνπο 

(UAL/G), ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξνθχπηεη άκεζα ζε μερσξηζηφ 

ινγαξηαζκφ ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε άκεζν επεξεαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο.  

Οη παξνρέο απηέο πξνζδηνξίδνληαη, απφ ηελ εηαηξεία, κε βάζε αλαινγηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν έρεη ζαλ βάζε 

ην πξφγξακκα παξνρψλ (ζπκβαηηθή ππνρξέσζε Ν. 2112/20) θαη αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο- παξαδνρέο 

(ηερληθφ επηηφθην 2%, αχμεζε κηζζψλ 1,5%, φξην ζπληαμηνδφηεζεο ηα 67 έηε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο) θαη νη 

ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/δεκηψλ, αλαγλσξίδνληαη ζην 

ζχλνιν ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Έμνδα Γηαζέζεσο -Γηνηθήζεσο). 

 

6.12  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Γελ πθίζηαλην θαηά ηελ 31.12.2016 ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην Γεκφζην θαη ηνπο Αζθαιηζηηθνχο 

Οξγαληζκνχο. 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο Πηζησηέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο έρεη σο 

εμήο: 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Πξνκεζεπηέο 5.732.920,98 5.095.780,39 5.198.504,58 4.494.496,40 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 1.152.705,35 986.095,40 1.152.705,35 986.095,40 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 259.071,09 187.812,94 259.071,09 187.812,94 

Φφξνη - ηέιε 342.160,17 289.977,19 337.462,76 289.977,19 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 158.972,56 155.290,40 158.972,56 155.290,40 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 48.319,17 51.901,50 48.319,17 51.901,50 

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 78.349,14 88.467,48 78.349,14 88.467,48 

Τπνρξεψζεηο ζε κεηφρνπο απν 
επηζηξνθή Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 500.157,00  -  500.157,00  -  

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 209.100,00 209.800,00 209.100,00 209.800,00 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 91.770,88 125.446,82 80.748,17 94.885,95 

 
8.573.526,34 7.190.572,12 8.023.389,82 6.558.727,26 

 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο είλαη πιεξσηέεο εληφο 

δχν (2) κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο. 
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Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο είλαη πιεξσηέεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο ρξήζεο. 

 

6.13    Άιια έζνδα 

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 147.797,39 137.462,14 144.395,82 134.790,02 

Λνηπά έζνδα 22.921,24 701,06 22.921,24 701,06 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 2.212,15 3.571,57 859,62 1.877,85 

Έθηαθηα θέξδε-έζνδα 40.620,90 39.148,75 23.199,99 17.533,32 

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 2.143,67  -  2.143,67  -  

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ. Υξήζεσλ 7.479,15 4.962,49 7.479,15 4.962,49 

χλνιν 223.174,50 185.846,01 200.999,49 159.864,74 

 

6.14   Άιια έμνδα 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 16.829,42 11.728,07 10.649,90 8.891,51 

Έθηαθηεο δεκίεο  141,73 50,18 141,73 50,18 

Γαπάλεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 8.410,94 8.717,57 8.410,94 8.717,57 

Εεκίεο απφ απνκείσζε απνζεκάησλ  -  52.000,00  -  52.000,00 

χλνιν 25.382,09 72.495,82 19.202,57 69.659,26 

 

 

6.15  Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

ηε ρξήζε 2016 , δελ πξνέθπςε ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο παξά ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία παξνπζίαζε 

θέξδε θαζφηη έγηλε ρξήζε κεηαθεξφκελσλ-αρξεζηκνπνίεησλ  θνξνινγηθά δεκηψλ απφ πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. 

ηε ρξήζε 2016, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ήηαλ δεκίεο νπφηε  δελ πξνέθπςε ηξέρσλ 

θφξνο εηζνδήκαηνο γηα θαηαβνιή . 

Ζ θνξνινγεηέα βάζε δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απαιιαζζφκελσλ ηεο θνξνινγίαο εζφδσλ 

θαη ηελ πξνζαχμεζε κε ηηο κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο.  

Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη 

ινγηζηηθήο βάζεο ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κελ ηε κεηξηθή εηαηξεία κε ζπληειεζηή 29% , 

γηα δε ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ζπληειεζηή 15%.  

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο:    

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  -   -   -   -  

Αλαβαιιφκελνο θφξνο  (102.242,48) 43.852,12 (116.185,28) 44.166,60 

χλνιν (102.242,48) 43.852,12 (116.185,28) 44.166,60 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Κέξδε πξν θφξσλ 192.686,89 (341.917,03) 285.638,91 (344.013,62) 

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ 
γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 115.000,00 

 
115.000,00  -  

Φνξνινγηθέο δεκίεο κε 
κεηαθεξφκελεο γηα 
ζπκςεθηζκφ  -  293.448,28  -  293.448,28 

χλνιν Φνξνινγεηένπ 
Δηζνδήκαηνο 307.686,89 (48.468,75) 400.638,91 (50.565,34) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο (102.242,48) 14.349,47 (116.185,28) 14.663,95 
Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή 
ζπληειεζηψλ αλαβαιιφκελνπ 
θφξνπ  -  29.502,65  -  29.502,65 

χλνιν Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (102.242,48) 43.852,12 (116.185,28) 44.166,60 

 

   

6.16  Αλάιπζε ησλ θεξδώλ θαηά κεηνρή 
 

Σα βαζηθά θέξδε/δεκηέο θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο/δεκηάο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν 

κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ 

πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Καζαξά θέξδε/δεκηέο 106.246,25 (298.421,33) 169.453,64 (299.847,02) 

     

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 1.673.994 2.150.334 1.673.994 2.150.334 

Κέξδε/δεκηέο  κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-
βαζηθά (ζε €) 0,06 (0,14) 0,10 (0,14) 
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7.  Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  

 

7.1   Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

 

Ννκηθά ζέκαηα: 

- Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη 

ηνπ νκίινπ. 

 

Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο: 

 

- Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. 

 

Γεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 

- Γελ ππάξρνπλ δεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. 

 

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο: 
 

Οη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ 

ζηέγαζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο φζν θαη γηα ηελ ζηέγαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ν 

ρξφλνο κίζζσζεο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 20 ρξφληα. 

Σα πνζά ησλ ειάρηζησλ πξνο θαηαβνιή κηζζσκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Έσο έλα (1) έηνο 1.343.000,00 1.260.000,00 

Απφ έλα (1) έηνο έσο πέληε (5) έηε 4.863.000,00 4.760.000,00 

Πέξαλ ησλ πέληε (5) εηψλ 2.328.000,00 3.735.000,00 

χλνιν 8.534.000,00 9.755.000,00 

 

Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο ξήηξεο, δηαηάμεηο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο. 

 

Λνηπά: 

 

- Ζ εηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 

αλεξρφηαλ ζην πνζφ επξψ 79.648,80 θαη επξψ 79.648,80 αληίζηνηρα. 

- Ζ κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2010 θαη ε ζπγαηξηθή 

εηηαξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2016. Οη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία πξνβιέςεηο γηα 

ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε επξψ 20.000. 
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- Οη ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηνπο Οξθσηνχο 

Διεγθηέο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 82 παξ. 5 ηνπ Ν. 2238/94 θαη νη ρξήζεηο  2014 θαη 2015 κε 

βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013. 

- Γηα ηε ρξήζε 2016 ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013. Ο έιεγρνο απηφο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2016. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). 

     

7.2 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

- Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην 

ΓΛΠ 24, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

31/12/2016 31/12/2015 

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  ζε ζπλδεδεκέλα 
κέξε   -  206.796,19  -  142.482,45 

Αγνξέο αγαζψλ  θαη  ππεξεζηψλ   απφ  
ζπλδεδεκέλα κέξε    -   -   -   -  

Υνξεγεζείζεο ηακηαθέο δηεπθνιχλζεηο ζε 
ζπλδεδεκέλα κέξε   -   -   -  21.500,00 

Δηζπξαρζείζεο ηακηαθέο δηεπθνιχλζεηο απφ 
ζπλδεδεκέλα κέξε  -   -   -   -  

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε     -  399.995,61  -  330.785,68 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε    -   -   -   -  
 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηφζν ηεο 31.12.2016 φζν θαη ηεο 31.12.2015 αθνξνχλ 

ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O. 

Κακκηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ή έρεη ιεθζεί απφ απηά. 

- Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηφζν ζηελ πεξίνδν 1/1-

31/12/2016 φζν θαη ζηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2015 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 251.500,00.  

Γελ ππήξραλ ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015. 

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο.  

 

7.3   Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
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 Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 αλεξρφηαλ γηα ηνλ 

φκηιν ζε  231 θαη 215 άηνκα αληίζηνηρα θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε 205 θαη 185 αληίζηνηρα. 

 

7.4    Μεξίζκαηα  
 

        Σα κεξίζκαηα ησλ κεηφρσλ πξνηείλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη ηεινχλ ππφ 

ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.   

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ πξνηείλεη ζηελ εξρφκελε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηελ δηαλνκή 

κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2016.  

 

7.5    Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

 

       Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη είηε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε είηε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηνπ Οκίινπ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

παξφληνο. 


