
 
 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως 2017 

  

 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Λ  Η  Τ  Ω    Α. Ε.   
 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  1937001000 

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.   33722/01∆Τ/Β/95/16) 

Έδρα :  Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ. 12132 
 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως 2017 

 (  1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2017  ) 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως  2017 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

A)  Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   

B)  Έκθεση  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Γ)  Οικονοµικές καταστάσεις  

-  Ι.    Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

-  ΙΙ.   Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος    

-  ΙΙΙ.  Κατάσταση µεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων    

-  IV. Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

-  V.  Σηµειώσεις επί των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  

        1. Γενικές πληροφορίες  

        2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί  ο Όµιλος  

        3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου – Παράγοντες             

        χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.  

        4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως  

        5. Πληροφόρηση κατά τοµέα  

        6. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών  

        Καταστάσεων  

        7.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

  



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως  2017 3 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2017 
 

Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας της οικονοµικής χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2017. 

Η χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 είναι η εικοστή πρώτη για την εταιρία και η ενδέκατη κατά την 

οποία καταρτίζονται ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως και εκείνες της προηγούµενης χρήσης έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ και ∆ΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης 

η µητρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. και η θυγατρική της εταιρεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O. µε έδρα το 

Βελιγράδι της Σερβίας στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει η εταιρεία µε ποσοστό 80%. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται µε της µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η εισηγµένη στο Χ.Α.Α. εταιρεία ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε., µε 

έδρα τον Άγιο Ανδρέα Καβάλας και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32, η οποία συµµετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο 

της µε ποσοστό 30,3333% (Η ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. έχει σύµβαση συνεργασίας µε µέτοχο της ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. που 

κατείχε κατά την 31.12.2017 ποσοστό 39,999% του µετοχικού κεφαλαίου της και έτσι έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης). 
  
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Στη χρήση  2017 ο κύκλος εργασιών του οµίλου ανήλθε σε 19.977 χιλ. ευρώ, έναντι ποσού 20.019 χιλ. ευρώ 

την προηγούµενη χρήση και παρουσίασε µείωση ποσού 42 χιλ. ευρώ η ποσοστού 0,21% , γεγονός που 

οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρείας. 

Τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) του οµίλου προ φόρων στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό 269 χιλ. ευρώ 

έναντι αποτελεσµάτων (κερδών) προ φόρων ποσού 192 χιλ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση 2016. Η 

αύξηση των αποτελεσµάτων (κερδών) προ φόρων κατά ποσό 77 χιλ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

µείωση των εξόδων διάθεσης.  
  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 18.734 χιλ. ευρώ, έναντι ποσού 18.526 χιλ. ευρώ την 

προηγούµενη χρήση, και παρουσίασε αύξηση ποσού 208 χιλ. ευρώ η ποσοστού 1,12%. 

Τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) της εταιρείας προ φόρων στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό 342 χιλ. 

ευρώ έναντι αποτελεσµάτων (κερδών) προ φόρων ποσού 285 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση 2016. Η 

αύξηση των αποτελεσµάτων (κερδών) της εταιρείας προ φόρων κατά ποσό 57 χιλ. ευρώ οφείλεται επίσης 

κατά κύριο λόγο στην µείωση των εξόδων διάθεσης.  
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Στη χρήση 2017 τόσο η µητρική  όσο και η θυγατρική εταιρεία δεν προέβησαν στο άνοιγµα νέων 

καταστηµάτων ούτε στο κλείσιµο υφιστάµενων. 
 
 
ΙΙ. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας βρεφικών ρούχων και πάσης φύσεως ειδών µπε-µπε, 

προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού. 
 
Ο Κύκλος Εργασιών της προέρχεται τόσο από χονδρικές όσο και από λιανικές πωλήσεις.  
 
Η µητρική εταιρεία διατηρεί δεκατέσσερα (14) σηµεία - καταστήµατα λιανικής πώλησης των προϊόντων της 

και οκτώ (8) µέσω πελατών της (franchisee). 

Η θυγατρική της εταιρεία στο Βελιγράδι διαθέτει  δύο (2) σηµεία - καταστήµατα λιανικής πώλησης των 

προϊόντων της και το αντικείµενο δραστηριότητας της είναι το ίδιο µε αυτό της µητρικής εταιρείας. 
 
 
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Ο κύκλος εργασιών του οµίλου το 2017 ανήλθε σε 19.977 χιλ. ευρώ έναντι 20.019 χιλ. ευρώ το 2016, 

παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 0,21% και της εταιρίας σε 18.734 χιλ. ευρώ έναντι 18.526 χιλ. ευρώ το 

2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 1,12%.  
 
Τα µικτά κέρδη του οµίλου το 2017 ανήλθαν στο ποσό των 7.261 χιλ. ευρώ έναντι 7.376 χιλ. ευρώ το 2016, 

παρουσιάζοντας µείωση ποσοστού 1,55%, και της εταιρείας στο ποσό των 6.798 χιλ. ευρώ έναντι 6.857 χιλ. 

ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας µείωση ποσοστού 0,86%.  
 
Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης του οµίλου στη χρήση 2017 ανήλθε στο ποσό των 7.124 χιλ. 

ευρώ έναντι 7.316 χιλ. ευρώ στη χρήση 2016 παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 2,62% και της εταιρείας 

στο ποσό των 6.580 χιλ. ευρώ έναντι 6.717 χιλ. ευρώ στη χρήση 2016 παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 

2,03 %. 
 

 
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι ότι τα αποτελέσµατα προ φόρων του οµίλου για τη χρήση 2017 

(κέρδη) διαµορφώθηκαν στο ποσό ευρώ 269 χιλ. έναντι κερδών  ποσού 192 χιλ. ευρώ της χρήσης 2016, ενώ 

τα αντίστοιχα αποτελέσµατα προ φόρων της εταιρίας για την χρήση 2017 (κέρδη) διαµορφώθηκαν στο ποσό 

ευρώ 342 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού ευρώ 285 χιλ. ευρώ της χρήσης 2016.  
 
Η µερισµατική πολιτική του οµίλου έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των µετόχων του, χωρίς να δηµιουργεί 

πρόβληµα στην αναπτυξιακή του πολιτική και στα επενδυτικά του σχέδια.  

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνεται  η διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2017. 
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της χρήσης 2017, παρουσιάζονται 

δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου και της εταιρείας. 
 

 

Ο Όµιλος: 

31/12/2017 31/12/2016 

Α. ∆είκτες εξέλιξης 

1. Κύκλου εργασιών 19.977.317,02 20.019.181,91 -0,21% 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως  2017 5 

2. Κερδών/Ζηµιών προ φόρων 269.307,03 192.686,89 -39,76% 

Οι συγκεκριµένοι δείκτες παρουσιάζουν τη µεταβολή των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων,  του 
οµίλου στην κλειόµενη χρήση , έναντι της προηγούµενης χρήσης . 

Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

1. Καθαρά κέρδη/ζηµίες προ φόρων / Πωλήσεις 1,35% 0,96% 

2. Καθαρά κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους / 
Πωλήσεις 0,95% 0,45% 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα  προ και µετά από φόρους του οµίλου σαν 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

3. Καθαρά κέρδη/ζηµίες προ φόρων / Ίδια 
κεφάλαια 7,27% 5,48% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης  προ φόρων  του οµίλου σαν ποσοστό 
επί των ιδίων του κεφαλαίων. 

4. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 36,35% 36,84% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης  του οµίλου σαν ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών του. 

Γ. ∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης 

Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 4,02% 7,28% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις του οµίλου σαν ποσοστό επί των ιδίων του 
κεφαλαίων 

∆. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 

1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 73,24% 70,09% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει για  τον όµιλο την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών 
στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων . 
  

2. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 225,39% 260,60% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  του οµίλου .  

3. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία  / Ίδια κεφάλαια  72,01% 88,92% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  του οµίλου . 

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 109,74% 100,71% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  του οµίλου .  
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Η Εταιρεία: 

31/12/2017 31/12/2016 

Α. ∆είκτες εξέλιξης 

1. Κύκλου εργασιών 18.734.054,48 18.526.196,04 1,12% 

2. Κερδών/Ζηµιών προ φόρων 342.378,72 285.638,92 19,86% 

Οι συγκεκριµένοι δείκτες παρουσιάζουν τη µεταβολή των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων,  
της εταιρίας στην κλειόµενη χρήση , έναντι της προηγούµενης χρήσης . 

Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

1. Καθαρά κέρδη/ζηµίες προ φόρων / 
Πωλήσεις 1,83% 1,54% 

2. Καθαρά κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους / 
Πωλήσεις 1,40% 0,91% 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα  προ και µετά από φόρους της εταιρείας 
σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

3. Καθαρά κέρδη/ζηµίες προ φόρων / Ίδια 
κεφάλαια 8,18% 7,28% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης  προ φόρων  της εταιρείας σαν 
ποσοστό επί των ιδίων της κεφαλαίων. 

4. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 36,29% 37,01% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης  της εταιρείας σαν ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών της. 

Γ. ∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης 

Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 2,39% 3,82% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις της  εταιρείας σαν ποσοστό επί των ιδίων 
της κεφαλαίων 

∆. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 

1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 71,18% 67,94% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει για  την εταιρεία την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών 
στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων . 
  

2. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 185,78% 216,78% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  της εταιρείας .  

3. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία  / Ίδια κεφάλαια  61,28% 76,28% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  της εταιρείας 
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. 

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 113,93% 103,09% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  της εταιρείας .  
 

ΙV. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017   
 

Το σύνολο των καθαρών µετά από φόρους, κερδών της εταιρείας χρήσης 2017 ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ  263.088,89.   
 
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρίας προτείνει να γίνει η διάθεση των παραπάνω κερδών ως εξής:   

1. Τακτικό Αποθεµατικό Ευρώ 35,80 

8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο « 263.053,09 

Ευρώ 263.088,89 
 

 V.  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 

Η µητρική εταιρεία πέρα του κεντρικού της καταστήµατος είχε κατά την 31/12/2017 δεκατρία (13) 

υποκαταστήµατα εκ των οποίων τέσσερα (4) στην Αττική (Πειραιώς, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Άλιµος) 

δύο (2) στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία), δύο (2) στη Λάρισα και από ένα σε Πάτρα, Ηράκλειο, 

Ιωάννινα και Λαµία  και Βόλο , µε αντικείµενο δραστηριότητας την λιανική πώληση παιδικών ειδών και ειδών 

µπε-µπέ. 
 

VI. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ, ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται κυρίως λιανικώς είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών. Οι 

χονδρικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε επί πιστώσει σε πελάτες από τους οποίους η εταιρεία 

λαµβάνει εγγυητικές επιστολές που ισούται µε το εγκεκριµένο πιστωτικό όριο καθενός και ως εκ τούτου δεν 

υφίσταται σχετικός κίνδυνος. 
 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο όµιλος κατά την 31.12.2017 είχε περιορισµένες 

υποχρεώσεις προς τις τράπεζες (ευρώ 148,8 χιλ.) και ως εκ τούτου οι χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις 

αφορούσαν κυρίως σε υποχρεώσεις στους προµηθευτές και πιστωτές του. 

Η ∆ιοίκηση του οµίλου παρακολουθεί συνεχώς και αναπροσαρµόζει ανάλογα το ταµειακό πρόγραµµα 

ρευστότητας µε βάση τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές.  

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την 31/12/2017 για τον όµιλο ήταν θετικές (55 χιλ. 

ευρώ ).  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας των αναγκαίων ταµιακών 
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διαθεσίµων καθώς επίσης και επαρκών πιστωτικών ορίων.  
 

γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων. 

Ο όµιλος µε εξαίρεση τις καταθέσεις του σε λογαριασµούς προθεσµίας δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων από αυτά. 

Επίσης δεν έχει σηµαντικές τραπεζικές υποχρεώσεις και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του δεν 

είναι τοκοφόρες, συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων από αυτές. 
 

δ)  Κίνδυνος συναλλάγµατος 

Η έκθεση του οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες η 

προσδοκώµενες ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Η 

µητρική εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα. 

Η επένδυση του οµίλου στην θυγατρική στη Σερβία θεωρείται ότι είναι µακροχρόνιας φύσης και τα 

επενδεδυµένα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν µικρό σχετικά ποσοστό του συνόλου των επενδεδυµένων 

κεφαλαίων του οµίλου και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος για τον όµιλο από την 

διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Σερβικού νοµίσµατος µε το ευρώ.  
 

ε) Κίνδυνος έντασης ανταγωνισµού  
 

Για την αντιµετώπιση του εν λόγω κινδύνου ο όµιλος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ποιοτική 

διαφοροποίηση του, την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και της αξιοπιστίας του και τέλος την ανάπτυξη 

µακροχρόνιων δεσµών τόσο σε επίπεδο πελατών όσο και σε επίπεδο προµηθευτών και εν γένει συνεργατών.  

 

στ) Λοιποί κίνδυνοι  
 

Η ζήτηση των προϊόντων µας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσµατα του οµίλου, επηρεάζονται από 

την οικονοµική κρίση που έχει προκληθεί. Τα µέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση για να 

αντιµετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να µειώσουν το διαθέσιµο εισόδηµα του καταναλωτικού κοινού, µε 

αποτέλεσµα οι δαπάνες του να επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη.  

Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονοµία γενικότερα, όπως επιβράδυνση της οικονοµίας, αύξηση 

της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισµού, ενδέχεται να µειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα µας. 

 

VII. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (“Ε∆ΜΑ”)  
 

 
Ο Όµιλος και η εταιρεία χρησιµοποιούν Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ”) στα πλαίσια 

λήψης αποφάσεων σχετικά µε τον χρηµατοοικονοµικό και τον λειτουργικό σχεδιασµό τους. Αυτοί οι Ε∆ΜΑ 

εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών αποτελεσµάτων του 

Οµίλου και της εταιρείας και της χρηµατοοικονοµικής τους θέσης. 

Οι εναλλακτικοί δείκτες (Ε∆ΜΑ) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάντα σε συνδιασµό µε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 

 

«Λειτουργικά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων»:  
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Ο Όµιλος ορίζει το µέγεθος «EBITDA Οµίλου» ως τα κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων προσαρµοσµένα για 

χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων) και εξαιρουµένης της επίδρασης ειδικών κονδυλίων όπως τα έσοδα από την 

πώληση παγίου εξοπλισµού της. 
 

Ο όµιλος Η Εταιρεία 

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

Κέρδη / Ζηµίες  προ φόρων 269.307,03 192.686,89 342.378,72 285.638,92 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 543.465,46 537.178,21 504.933,37 500.935,26 

Έσοδα Επενδύσεων -3.425,82 -1.523,74 -2.970,02 -859,62 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 40.836,63 64.881,06 20.848,89 36.016,29 

EBITDA 850.183,30  793.222,42 865.190,96 821.730,85 

 
 
 «Σχέση Καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια». Ο Όµιλος ορίζει το µέγεθος αυτό ως τις συνολικές 

δανειακές υποχρεώσεις (µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια), αφαιρουµένων των χρηµατικών 

διαθεσίµων και ισοδύναµων ως ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων του. Ο δείκτης αυτός δίνει την δυνατότητα 

στην διοίκηση του Οµίλου να αξιολογήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και την δυνατότητα µόχλευσης.   

Ο όµιλος Η εταιρεία 

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

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 2.160,84 - - - 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 146.641,25 256.056,18 100.073,56 150.000,00 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα -890.672,74 -1.463.986,15 -804.948,35 -1.385.369,33 

Καθαρό χρέος -741.870,65 -1.207.929,97 -704.874,79 -1.235.369,33 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.706.087,32 3.516.414,61 4.187.666,68 3.924.577,79 

Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια 
κεφάλαια -0,200 -0,344 -0,168 -0,315 

 

VIII. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Περιβαλλοντικά Θέµατα 

Η εταιρία είναι εµπορική και ως εκ τούτου δεν έχει να διαχειρισθεί σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα.  

Εργασιακά Θέµατα 
 

Α. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόµων µε ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα 

επαγγελµατικής εξέλιξης. Η αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού γίνεται µε όλες τις πρόσφορες 
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εναλλακτικές που υπάρχουν στην αγορά (αγγελίες σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, αναζήτηση συστάσεων 

από έµπιστες και έγκυρες πηγές κτλ). 
 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τουλάχιστον µία φορά το έτος, η ∆ιοίκηση µε την βοήθεια των άµεσων προϊστάµενων των εργαζοµένων 

αξιολογεί την απόδοσή τους µε βάση τα τιθέµενα κριτήρια για κάθε θέση εργασίας. 
 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΕΣ 

Στην πολιτική της εταιρείας είναι η κάλυψη των αναγκών σε έµψυχο δυναµικό κατά προτεραιότητα µε 

προαγωγή από το ήδη υπάρχον, µε βάση το πόρισµα από την αξιολόγηση του προσωπικού, ως ένδειξη 

επιβράβευσης της απόδοσης στην προηγούµενη θέση εργασίας. 

 
IX. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, 

σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης µέχρι τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν 

προκύψει από τις συγκεκριµένες συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών. 

ι) Συναλλαγές µε θυγατρική εταιρεία 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών , υπόλοιπα τέλους 

χρήσης)  που έχουν προκύψει από τις  συναλλαγές της εταιρείας µε την θυγατρική της εταιρεία . 

Θυγατρική 
εταιρεία 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

LETOSHOP 
BEOGRAD 
D.O.O. 242.835,10 - - 545.830,71 - 

 242.835,10 - - 545.830,71 - 

 

Οι πωλήσεις προς την θυγατρική εταιρεία  αφορούν σε εµπορεύµατα.  

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τη θυγατρική της στην διάρκεια της περιόδου 1/1-31/12/2017 έχουν 

πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους. 

Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη . Επίσης δεν έχει διενεργηθεί καµιά 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από τα συνδεδεµένα µέρη. 
 

ii) Συναλλαγές  µε ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 
 

- Την χρήση 2017 έγιναν πωλήσεις εµπορευµάτων σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύψους ευρώ 

393.585,80.  Οι πωλήσεις αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους. Επίσης κατά 

την 31/12/2017 υπήρχαν απαιτήσεις από το εν λόγω µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού ευρώ 

45.408,86.  
 

- Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας  στην περίοδο 1/1-31/12/2017 και  

1/1-31/12/2016 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 222.113,70 και ευρώ 251.500,00 αντίστοιχα.  
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∆εν υπήρχαν υποχρεώσεις της εταιρείας από τις παραπάνω αµοιβές προς τα µέλη της ∆ιοικήσεως της κατά 

την 31/12/2017 και 31/12/2016.  

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.  
 

X. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου σταθµίζοντας τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και την αναπτυξιακή πολιτική που 

ακολουθεί θέτει σαν στόχο την διατήρηση του κύκλου εργασιών και την κατά το δυνατόν αύξηση του στο 

2018 και την βελτίωση των αποτελεσµάτων του είτε µέσω αύξησης του κύκλου εργασιών και του µικτού 

περιθωρίου κέρδους είτε από την µείωση του κόστους διαχειρίσεως της (δαπάνες διοίκησης, διάθεσης). 

Τελειώνοντας σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι την ηµεροµηνία 

που συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν έχει συµβεί κάποιο σηµαντικό γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει 

την πορεία του οµίλου και της εταιρίας. 

 

Με τιµή 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 

Ρόναλντ Μπαρκσάιρ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών

 
Καταστάσεων 

 

Γνώµη 
 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΛΗΤΩ 

Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ και της θυγατρικής αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική τους 

επίδοση και τις ενοποιηµένες ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 

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

Ένωση.  
 

Βάση γνώµης 
 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιηµένωνοικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και την ενοποιούµενη 

θυγατρική της σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα 

ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 

διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όµιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή 

δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν 

τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια 

που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού 

ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί 

της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα 

συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο 

Όµιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Οµίλου για την έκφραση 

γνώµης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως  2017 14 

 

 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 

ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων 

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  σύµφωνα µε τις 

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

αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 
            Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 

Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Νικόλαος Τζιµπράγος 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλοςτης Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΕΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 

περιόδου 
 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2017 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα  
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο Όµιλος Η εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 2.654.199,77 3.119.027,77 2.551.619,18 2.985.969,59 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 14.646,23 7.733,20 14.646,23 7.733,20 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.3  -   -  400.000,00 400.000,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.4 116.076,83 214.083,25 84.381,14 183.670,97 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.5 441.669,29 452.136,45 397.878,61 408.345,25 

3.226.592,12 3.792.980,67 3.448.525,16 3.985.719,01 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

Αποθέµατα 6.6 6.781.124,72 6.523.903,11 6.045.529,09 5.810.115,48 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.7 1.082.563,14 899.327,20 1.590.385,09 1.250.963,79 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 890.672,74 1.463.986,15 804.948,35 1.385.369,33 

8.754.360,60 8.887.216,46 8.440.862,53 8.446.448,60 

Σύνολο Ενεργητικού 
 

11.980.952,72 12.680.197,13 11.889.387,69 12.432.167,61 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.9 1.757.693,70 1.757.693,70 1.757.693,70 1.757.693,70 

Συναλλαγµατικές διαφορές (126.985,21) (138.040,03)  -   -  

Λοιπά αποθεµατικά 6.10 613.324,98 604.852,30 613.324,98 604.852,30 

Αποτελέσµατα εις νέον 1.478.369,72 1.293.541,28 1.816.648,00 1.562.031,79 

3.722.403,19 3.518.047,25 4.187.666,68 3.924.577,79 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (16.315,87) (1.632,64)  -   -  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.706.087,32 3.516.414,61 4.187.666,68 3.924.577,79 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

∆άνεια 2.160,84  -   -   -  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 6.11 302.600,00 314.200,00 302.600,00 314.200,00 

304.760,84 314.200,00 302.600,00 314.200,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12 7.823.463,31 8.573.526,34 7.299.047,45 8.023.389,82 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  -   -   -  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 146.641,25 256.056,18 100.073,56 150.000,00 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  -  20.000,00  -  20.000,00 

7.970.104,56 8.849.582,52 7.399.121,01 8.193.389,82 

Σύνολο υποχρεώσεων 8.274.865,40 9.163.782,52 7.701.721,01 8.507.589,82 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 11.980.952,72 12.680.197,13 11.889.387,69 12.432.167,61 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο Όµιλος Η εταιρεία 

Σηµ. 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 19.977.317,02 20.019.181,91 18.734.054,48 18.526.196,04 

Κόστος πωλήσεων (12.716.457,86) (12.643.362,59) (11.936.365,32) (11.669.221,84) 

Μικτό κέρδος 7.260.859,16 7.375.819,32 6.797.689,16 6.856.974,20 

Άλλα έσοδα 6.13 230.272,78 223.174,50 188.094,29 200.999,49 

Έξοδα διαθέσεως (6.798.608,54) (6.952.044,76) (6.363.672,90) (6.472.902,46) 

Έξοδα διοικήσεως (325.009,52) (363.999,02) (216.275,61) (244.213,45) 

Άλλα έξοδα 6.14 (57.370,22) (25.382,09) (42.607,33) (19.202,57) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (40.836,63) (64.881,06) (20.848,89) (36.016,29) 

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων 269.307,03 192.686,89 342.378,72 285.638,92 

Φόρος εισοδήµατος 6.15 (79.289,83) (102.242,48) (79.289,83) (116.185,28) 

Καθαρό κέρδος/ζηµία  από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 190.017,20 90.444,41 263.088,89 169.453,64 

Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες  -   -   -   -  

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους (Α) 190.017,20 90.444,41 263.088,89 169.453,64 

     Κατανέµονται σε: 

Κατόχους µετοχών της µητρικής  204.631,54 106.246,25 263.088,89 169.453,64 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (14.614,34) (15.801,84)  -   -  

190.017,20 90.444,41 263.088,89 169.453,64 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Β) 

    
Στοιχεία που ανακατατάσσονται 
µεταγενέστερα στα 
αποτελέσµατα 

    - Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής εκµεταλλεύσεων στο 
εξωτερικό (344,50) (812,30)  -   -  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α)+(Β) 189.672,70 89.632,11 263.088,89 169.453,64 

    Κατανέµονται σε: 

Κατόχους µετοχών της µητρικής  204.355,94 105.596,41 263.088,89 169.453,64 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (14.683,24) (15.964,30)  -   -  

189.672,70 89.632,11 263.088,89 169.453,64 

    
Κέρδη/Ζηµιές  ανά µετοχή 6.16 0,095 0,049 0,122 0,079 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο Όµιλος Σηµ. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

            
 

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Συναλ/κές 
διαφορές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο  

Υπόλοιπα 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 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
 

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

-Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 
 

(500.157,00) (500.157,00) (500.157,00) 

Υπόλοιπα 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 

          
Υπόλοιπα 01.01.2017 

 
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 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 11.054,82 193.301,12 204.355,94 (14.683,24) 189.672,70 

-Εσωτερικές µεταφορές 8.472,68 (8.472,68)  -   -  

Υπόλοιπα 31.12.2017 
 

1.757.693,70 585.862,10 27.462,88 (126.985,21) 1.478.369,72 3.722.403,19 (16.315,87) 3.706.087,32 
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Η Εταιρεία 
     

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2016 
 

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

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 169.453,64 169.453,64 

-Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (500.157,00) (500.157,00) 

Υπόλοιπα 31.12.2016 
 

1.757.693,70 577.389,42 27.462,88 1.562.031,79 3.924.577,79 

Υπόλοιπα 01.01.2017 
 

1.757.693,70 577.389,42 27.462,88 1.562.031,79 3.924.577,79 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 263.088,89 263.088,89 

-Εσωτερικές µεταφορές 8.472,68 (8.472,68)  -  

Υπόλοιπα 31.12.2017 
 

1.757.693,70 585.862,10 27.462,88 1.816.648,00 4.187.666,68 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο Όµιλος Η εταιρεία 
Ταµιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 

Κέρδη προ φόρων 269.307,03 192.686,89 342.378,72 285.638,92 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

• Αποσβέσεις 543.465,46 537.178,21 504.933,37 500.935,26 

• Προβλέψεις (31.600,00) 7.800,00 (31.600,00) 7.800,00 

• Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις 38,55 141,74 38,55 141,74 

• Συναλλαγµατικές διαφορές 3.317,67 (886,50)  -   -  

• Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα , κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (3.425,82) (1.523,74) (2.970,02) (859,62) 

• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26.276,30 64.881,06 20.848,89 36.016,29 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 

    
• (Αύξηση) µείωση αποθεµάτων (227.099,46) (566.413,72) (235.413,61) (539.978,65) 

•( Αύξηση) µείωση απαιτήσεων (246.986,10) (101.195,13) (407.060,77) (224.246,05) 
• Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) (251.957,68) 875.737,64 (186.141,01) 964.505,57 

Μείον : 
    

• Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (26.202,74) (64.881,06) (20.775,33) (36.016,29) 

• Καταβεβληµένοι φόροι    -     -  

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 55.133,21 943.525,39 (15.761,21) 993.937,17 

    Ταµιακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων  -   -  

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων (79.973,92) (256.089,17) (77.534,54) (245.544,29) 

Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων  -   -  

Τόκοι εισπραχθέντες 3.425,82 1.523,74 2.970,02 859,62 

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (76.548,10) (254.565,43) (74.564,52) (244.684,67) 

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (440.095,25)  -  (440.095,25)  -  

Λήψη δανείων  -  79.621,10 

Εξοφλήσεις δανείων (111.803,27) (232.922,53) (50.000,00) (232.922,53) 
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (551.898,52) (153.301,43) (490.095,25) (232.922,53) 
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα (573.313,41) 535.658,53 (580.420,98) 516.329,97 

Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 1.463.986,15 928.327,62 1.385.369,33 869.039,36 

Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου 890.672,74 1.463.986,15 804.948,35 1.385.369,33 
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Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας της χρήσεως 2017  εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 23  Απριλίου 2018 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

 

Περιστέρι, 23  Απριλίου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 ΤΟΥ  ∆.Σ. ΤΟΥ  ∆.Σ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

A.∆.  702014378/98 Α.Τ.  ΑΒ  732602 Αρ. αδείας  Ο.Ε.Ε.   10000920  

  Α’ ΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σηµειώσεις επί των  Οικονοµικών Καταστάσεων του οµίλου και της εταιρείας, που παρατίθενται στα 

επόµενα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως  2017. 
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V. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ενδυµάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. (η ‘’Εταιρεία’’) είναι 

ανώνυµη εταιρεία, εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 

33722/01∆Τ/Β/95/16. Ιδρύθηκε το έτος 1995 από την οικογένεια Φωκά. Αντικείµενο της εταιρείας, 

σήµερα, είναι η εµπορία παιδικών ειδών και ειδών µπε-µπέ. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΒΕ 

ΑΒΕΕ, η οποία συµµετέχει στο Μετοχικό της Κεφάλαιο µε ποσοστό 30,333% (η ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ έχει 

σύµβαση συνεργασίας µε µέτοχο της ΛΗΤΩ Α.Ε. που κατείχε κατά την 31.12.2017 ποσοστό 39,999% 

του µετοχικού κεφαλαίου της και έτσι έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική 

πολιτική της επιχείρησης). 

Η εταιρία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Περιστερίου του Νοµού Αττικής (Λ. Κηφισού 90 Τ.Κ. 12132 

Περιστέρι, τηλ. 210-5739294, fax 210-5768346 και η ηλεκτρονική διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι 

www.letoshop.gr. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και την θυγατρική της (Ο 

Όµιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε 

αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

∆οµή του οµίλου 

  Επωνυµία                                    Έδρα 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

 ΛΗΤΩ Α.Ε.                                    Ελλάδα,  Περιστέρι Αττικής Μητρική Εταιρεία Ολική 

 LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD   Σερβία, Βελιγράδι 80% Ολική 
 

2.    Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί  ο Όµιλος  
 

2.1   Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ατοµικές και ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 2017 (1 

Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2017). Έχουν συνταχθεί µα βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, την αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (στο εξής ∆ΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

καθώς και τις διερµηνείες τους, που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαική ΄Ενωση. 

Όλα τα αναθεωρηµένα η νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία και 

ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2017, ελήφθηκαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, έχει γίνει µε τις λογιστικές αρχές 

που εφαρµόσθηκαν και κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016. 

 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους και 

είναι επεκφρασµένες σε ευρώ. 
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2.2   Χρήση εκτιµήσεων 
 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν 

τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα 

παρουσιαζόµενα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι 

εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης του οµίλου, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές (βλέπε παρακάτω σηµείωση 

υπ΄αριθµ. 4). 
 

2.3   Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 

παρατίθεται παρακάτω: 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “ Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 

πραγµατοποιθείσες ζηµιές” 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς 

τίτλους που επιµετρούνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει 

σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

∆ΛΠ 7  Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται 

από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 

γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που 

προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017. 

Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας  και του Οµίλου. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία  και τον Όµιλο)   

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την 

ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωσηκαι τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9.Τα χρηµατοοικονοµικά 
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περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων,ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.Εκτός από το τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλοςβρίσκονται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9, καθώς  η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο 

µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. 

Το ∆ΠΧΑ 9  εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί το νέο 

πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων 

επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 

και ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 

προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και 

επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., 

πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, 

πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και 

εκτιµήσεις.Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016. 

Η Εταιρεία και ο Όµιλοςβρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15, καθώς  η 

εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις 

χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» 

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

∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

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

µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον 

εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει 

να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου.Η τροποποίηση δεν 

αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 
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Οµίλου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».  

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου 

χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το 

συµβούλιο  ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 

τροποποιηµένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 

συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια ή τις τυχόν αποκλίσεις που µπορεί να 

προκύψουν όταν το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες, 

µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες 

θα αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 

για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεµβρίου 2017. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 

µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να 

αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω 

των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 

λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 

του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 

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

τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 

4. 

To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τιςγνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης 

αποτίµησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί ηαποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό 

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 
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• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 

επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των 

συµβάσεων και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνουςπου προκύπτουν από την 

έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι 

ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση είτε 

αφορούν σε µια θυγατρική ή όχι. Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή 

περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία  αφορούν σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και 

επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά 

µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή 

που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές 

του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να 

διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 

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

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

φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 

2016,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
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Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 

το Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν 

είναι πλέον απαραίτητες. 

∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες:∆ιευκρίνιση του σκοπού του 

προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες από τις 

γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενες 

προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

∆ΛΠ 28 «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική 

αναγνώριση.  

∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια 

οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 

µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 

πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 

διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 

Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη 

ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα,εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 

νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη 

νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 

οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη 

διερµηνεία, η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές 

πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή 

είσπραξη. 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 

Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογήστον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις 

φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των 

φορολογικώνχειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα καιυπό την παραδοχή 

ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 

πληροφοριών: 

 • η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), 

των φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων 

πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του 

2017,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των 

συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού 

τον έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της 

οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις,τα 

συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου. 

∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 

Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 

όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα 

άλλα συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 

συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα. 

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την 

προοριζόµενη χρήση ή πώληση του, τότετο υπόλοιπο του δανεισµού αυτούθα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµούκατά  τον υπολογισµό του επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης. 
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∆ΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε 

αρνητική αποζηµίωση» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά προπληρωµής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 

εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να 

έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

∆ΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» 

Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς 

και κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν 

εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής 

επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να 

έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 

2.4    Ενοποίηση – Αποτίµηση θυγατρικών  επιχειρήσεων 
 

Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος της 

απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 

συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά 

στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µια επιχειρηµατική ενοποίηση 

αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το 

πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως 

υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ 

των εταιριών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει 

ένδειξη αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 

είναι ίδιες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας αποτιµώνται 

στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες αποµείωσης.  
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2.5    Πληροφόρηση κατά τοµέα. 
 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή, στην 

οποία παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 

2.6    Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 

▪ Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 

Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της µητρικής εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το ευρώ, 

κατά συνέπεια και οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ. 

▪ Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την 

συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού και των ενδιάµεσων λογιστικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε την 

συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 

2.7    Ενσώµατα  πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 

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

δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν 

πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους µπορεί 

να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν 

γίνονται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο, µέσα στη ωφέλιµη ζωή 

τους που έχει ως εξής: 
 

 

Για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειµµατικές αξίες. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (µισθωτική διάρκεια)                                   12-20 χρόνια 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 5 - 9 χρόνια 

Μεταφορικά µέσα 5 - 9 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 - 5 χρόνια 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός 5 - 10 χρόνια 
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2.8    Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 
 

2.9     Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άυλων στοιχείων 

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 

αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι 

ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 
 

2.10   Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του Μέσου Ετήσιου Σταθµικού 

Κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 

2.11     Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 

ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα.  
 

2.12    Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
 

2.13      Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται 

µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα 

κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή 
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λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 

κεφάλαια.  
 

2.14      ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου.  
 

2.15   Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος  φόρος  
 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους 

αναβαλλόµενους φόρους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις η και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές, που σχετίζονται µε τους πληρωτέους 

φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους που 

αφορούν την τρέχουσα η τις προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους 

φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές 

περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογικό κέρδος της χρήσης. 

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

από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν 

κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 

2.16    Παροχές σε εργαζόµενους 
 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που 

το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως 

στοιχείο του ενεργητικού, µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση 

µελλοντικών πληρωµών η σε επιστροφή. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των 

µελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, όπως αυτές έχουν 

συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Για την 

προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το 

δουλευµένο κόστος των παροχών αυτών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 

2.17    Προβλέψεις  
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Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα 

γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονοµικών ωφελειών η εκροών πόρων, 

αντίστοιχα. 
 

2.18    Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

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

τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου.  

(γ) Έσοδα από δικαιώµατα. 

Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών 

συµβάσεων. 

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

(ε) Έξοδα  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δουλευµένη βάση. 
 

2.19      Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 

της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των 

µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 

κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι 

καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 

αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της 

µίσθωσης. Στις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε την 

σταθερή µέθοδο στη βάση του δουλευµένου. 
 

2.20  Κόστος δανεισµού 
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Το κόστος του δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα στη χρήση µέσα στην οποία προκύπτει. 
 

2.21       ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 

2.23.   ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 
 

Πολιτική του οµίλου  είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ 

µέρους των εν γένει  πιστωτών της και να υποστηρίζεται η µελλοντική του ανάπτυξη. 

Η ∆ιοίκηση του οµίλου παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή της διάρθρωση καθώς και το 

κόστος και τους κινδύνους για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 

έχει ως ακολούθως:  

Ο όµιλος Η εταιρεία 

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

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 2.160,84 - - - 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 146.641,25 256.056,18 100.073,56 150.000,00 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα -890.672,74) -1.463.986,15 -804.948,35) -1.385.369,33 

Καθαρό χρέος -741.870,65 -1.207.929,97 -704.874,79 -1.235.369,33 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.706.087,32 3.516.414,61 4.187.666,68 3.924.577,79 

Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια 
κεφάλαια -0,200 -0,344 -0,168 -0,315 
 
 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί 

σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

- Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 

στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από 

τον Νόµο.  

- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του 1/2 του 

µετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, µέσα σε 

προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

- Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου 

και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική 

απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 
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- Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, 

του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέο. Ο σχηµατισµός του 

αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

- Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από 

την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. 

Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασιστεί από την γενική συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία 

τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν 

µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε 

ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών 

που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη 

διανοµή µερίσµατος. 

- Η µητρική εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.  
 

 3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου – Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Η διαχείριση των κινδύνων διεκπαιρεώνεται από την κεντρική Οικονοµική ∆ιεύθυνση, οι πολιτικές της 

οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ο όµιλος είναι οι εξής: 
 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται κυρίως λιανικώς είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών. Οι 

χονδρικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε επί πιστώσει σε πελάτες από τους οποίους η 

εταιρεία λαµβάνει εγγυητικές επιστολές που ισούται µε το εγκεκριµένο πιστωτικό όριο καθενός και ως εκ 

τούτου δεν υφίσταται σχετικός κίνδυνος. 
 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο όµιλος κατά την 31.12.2017 είχε 

περιορισµένες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες (ευρώ 148,8 χιλ.) και ως εκ τούτου οι χρηµατοοικονοµικές 

του υποχρεώσεις αφορούσαν κυρίως σε υποχρεώσεις στους προµηθευτές και πιστωτές του. 

Η ∆ιοίκηση του οµίλου παρακολουθεί συνεχώς και αναπροσαρµόζει ανάλογα το ταµειακό πρόγραµµα 

ρευστότητας µε βάση τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές.  

Οι ταµειακές ροές του οµίλου από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την 31/12/2017 ήταν θετικές (55 χιλ. 

ευρώ).  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας των αναγκαίων 

ταµιακών διαθεσίµων καθώς επίσης και επαρκών πιστωτικών ορίων.  
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γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων. 

Ο όµιλος µε εξαίρεση τις καταθέσεις του σε λογαριασµούς προθεσµίας δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων από αυτά. 

Επίσης δεν έχει σηµαντικές υποχρεώσεις σε Τράπεζες και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

του δεν είναι τοκοφόρες, συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων από αυτές. 
 

δ)  Κίνδυνος συναλλάγµατος 
 

Η έκθεση του οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες η 

προσδοκώµενες ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Η 

µητρική εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα. 

Η επένδυση του οµίλου στην θυγατρική στη Σερβία θεωρείται ότι είναι µακροχρόνιας φύσης και τα 

επενδεδυµένα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν µικρό σχετικά ποσοστό του συνόλου των επενδεδυµένων 

κεφαλαίων του οµίλου και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος για τον όµιλο από 

την διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Σερβικού νοµίσµατος µε το ευρώ.  
 

ε) Κίνδυνος έντασης ανταγωνισµού  
 

Για την αντιµετώπιση του εν λόγω κινδύνου ο όµιλος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ποιοτική 

διαφοροποίηση του, την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και της αξιοπιστίας του και τέλος την ανάπτυξη 

µακροχρόνιων δεσµών τόσο σε επίπεδο πελατών όσο και σε επίπεδο προµηθευτών και εν γένει 

συνεργατών  

 

στ) Λοιποί κίνδυνοι  
 

Η ζήτηση των προϊόντων µας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσµατα του οµίλου, επηρεάζονται 

από την οικονοµική κρίση που έχει προκληθεί. Τα µέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση 

για να αντιµετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να µειώσουν το διαθέσιµο εισόδηµα του καταναλωτικού 

κοινού, µε αποτέλεσµα οι δαπάνες του να επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη.  

Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονοµία γενικότερα, όπως επιβράδυνση της οικονοµίας, 

αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισµού, ενδέχεται να µειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα µας. 
 

4.     Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος 

των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή 

υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις 

περιουσιακών στοιχείων, αποµείωση αξίας αποθεµάτων και απαιτήσεων, υποχρεώσεις από παροχές 

στο προσωπικό, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγµατικά 

µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι παραπάνω εκτιµήσεις 
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και παραδοχές της ∆ιοικήσεως είναι υπό συνεχή επανεξέταση και επαναξιολόγηση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και τις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 

επόµενους 12 µήνες. 
 

5.   Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

5α.  Πληροφόρηση για το κέρδος η τη ζηµία, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

Οι δραστηριότητες του οµίλου µε δεδοµένο ότι είναι οµογενοποιηµένες θεωρούνται ως ένας τοµέας. 

Η εταιρεία υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” από 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΠΧΑ 8 προβλέπει οι 

λειτουργικοί τοµείς να προσδιορίζονται στη βάση των εσωτερικών αναφορών και διαδικασιών της 

εταιρείας για τα στοιχεία της εταιρείας που ελέγχονται και αναθεωρούνται σε τακτική βάση από την 

διοίκησή της, που αποφασίζει για τον επιµερισµό των πόρων ανά τοµέα και που κρίνει την απόδοσή του.  
 

5β. Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

 Οι πωλήσεις του οµίλου κατανέµονται σε δύο γεωγραφικές περιοχές (Ελλάδα, Λοιπές χώρες-

Σερβία) και διευθύνονται από την έδρα του οµίλου στην Ελλάδα. Η κύρια περιοχή δραστηριότητας του 

οµίλου είναι η Ελλάδα.  

Τα έσοδα κατανέµονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω: 

31/12/2017 

Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Eµπορευµάτων 18.480.065,77 1.486.678,77 19.966.744,54 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων 9.912,34 660,14 10.572,48 

Σύνολο 18.489.978,11 1.487.338,91 19.977.317,02 

31/12/2016 

Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Eµπορευµάτων 18.303.612,78 1.700.850,29 20.004.463,07 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων 14.617,14 101,70 14.718,84 

Σύνολο 18.318.229,92 1.700.951,99 20.019.181,91 
 

Το σύνολο των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα µε 

εξαίρεση µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ 178.066,96 που βρίσκονται στην Σερβία. 
 

5γ. Πληροφορίες για σηµαντικούς πελάτες 
 

Ο Όµιλος δεν εµφανίζει σηµαντική συγκέντρωση πελατών, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων 

του αφορά σε πελάτες λιανικής (τοις µετρητοίς η µε πιστωτικές κάρτες).  

Για εξασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών χονδρικής, λαµβάνει εγγυητικές επιστολές που 

ισούται µε το εγκεκριµένο πιστωτικό όριο καθενός. 
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Ο Όµιλος δεν έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των απαιτήσεων του.  

 

6. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
6.1  Ενσώµατα Πάγια 

- Οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση 2017 από τον Όµιλο ανέρχονται συνολικά στο 

ποσό ευρώ 65.963,80 και αφορούν κυρίως σε δαπάνες διαµόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων  

καταστηµάτων και εξοπλισµού αυτών .  

- Το σύνολο του λογαριασµού ‘’κτίρια’’ αφορά σε εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (µισθωµένα).  
 

Η ανάλυση της κίνησης των ενσώµατων παγίων κατά τις χρήσεις 2017 και 2016 έχει ως εξής: 

Ο Όµιλος 
31/12/2017 
Κόστος 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2017 7.088.401,49 131.160,21 38.461,53 2.480.975,46 0,00 9.738.998,69 

Προσθήκες περιόδου 51.583,16 2.439,38 0,00 11.941,26 0,00 65.963,80 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -1.704,22 0,00 -1.704,22 

Λοιπές κινήσεις 0,00 -827,19 0,00 -6.842,39 0,00 -7.669,58 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής 12.640,41 4.709,74 0,00 645,62 0,00 17.995,77 

Υπόλοιπο 31/12/2017 7.152.625,07 137.482,14 38.461,53 2.485.015,73 0,00 9.813.584,46 

Σωρευµένες αποσβέσεις 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2017 -4.590.947,10 -51.884,11 -10.014,25 -1.967.125,46 0,00 -6.619.970,92 

Αποσβέσεις περιόδου -383.376,36 -17.588,42 -5.787,94 -129.615,64 0,00 -536.368,36 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 1.704,19 0,00 1.704,19 

Λοιπές κινήσεις 0,00 810,31 0,00 6.803,87 0,00 7.614,18 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής -10.278,13 -1.424,00 0,00 -661,65 0,00 -12.363,78 

Υπόλοιπο 31/12/2017 -4.984.601,60 -70.086,22 -15.802,19 -2.088.894,69 0,00 -7.159.384,69 

Αναπ. Αξία 31/12/2017 2.168.023,47 67.395,93 22.659,34 396.121,03 0,00 2.654.199,77 

       31/12/2016 
Κόστος 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

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

Προσθήκες περιόδου 158.998,34 10.867,46 921,80 80.402,16 0,00 251.189,76 

Μειώσεις περιόδου -971,20 0,00 -21.662,67 0,00 0,00 -22.633,87 

Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 -39.410,16 0,00 -39.410,16 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής -4.546,70 -1.534,01 0,00 -232,23 0,00 -6.312,94 

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

Σωρευµένες αποσβέσεις 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

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

Αποσβέσεις περιόδου -361.695,00 -16.136,75 -5.563,91 -145.225,99 0,00 -528.621,65 

Μειώσεις περιόδου 971,20 0,00 21.662,66 0,00 0,00 22.633,86 
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Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 39.268,42 0,00 39.268,42 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής 3.390,23 280,91 0,00 231,98 0,00 3.903,13 

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

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

 

Η Εταιρεία 
31/12/2017 
Κόστος 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2017 6.788.868,73 19.556,07 38.461,53 2.465.676,64 0,00 9.312.562,97 

Προσθήκες περιόδου 51.583,16 0,00 0,00 11.941,26 0,00 63.524,42 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -1.704,22 0,00 -1.704,22 

Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 -6.842,39 0,00 -6.842,39 

Υπόλοιπο 31/12/2017 6.840.451,89 19.556,07 38.461,53 2.469.071,29 0,00 9.367.540,78 

Σωρευµένες αποσβέσεις 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2017 -4.347.192,03 -17.544,42 -10.014,25 -1.951.842,68 0,00 -6.326.593,38 

Αποσβέσεις περιόδου -362.097,20 -335,50 -5.787,94 -129.615,64 0,00 -497.836,28 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 1.704,19 0,00 1.704,19 

Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 6.803,87 0,00 6.803,87 

Υπόλοιπο 31/12/2017 -4.709.289,23 -17.879,92 -15.802,19 -2.072.950,26 0,00 -6.815.921,60 

Αναπ. Αξία 31/12/2017 2.131.162,66 1.676,15 22.659,34 396.121,03 0,00 2.551.619,18 

       31/12/2016 
Κόστος 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

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

Προσθήκες περιόδου 158.998,34 322,58 921,80 80.402,16 0,00 240.644,88 

Μειώσεις περιόδου -971,20 0,00 -21.662,67 0,00 0,00 -22.633,87 

Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 -39.410,16 0,00 -39.410,16 

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

Σωρευµένες αποσβέσεις 

Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

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

Αποσβέσεις περιόδου -341.285,56 -303,24 -5.563,91 -145.225,99 0,00 -492.378,70 

Μειώσεις περιόδου 971,20 0,00 21.662,66 0,00 0,00 22.633,86 

Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 39.268,42 0,00 39.268,42 

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

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

 
 

6.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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Στο σύνολο του ο λογαριασµός αφορά σε διάφορα λογισµικά προγράµµατα  

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Υπόλοιπο 1/1 355.413,21 349.861,15 335.343,93 330.444,51 

Προσθήκες περιόδου 14.010,12 4.899,42 14.010,12 4.899,42 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής 652,64 

Υπόλοιπο 31/12 369.423,33 355.413,21 349.354,05 335.343,93 

Σωρευµένες αποσβέσεις 

Υπόλοιπο 1/1 (347.680,01) (338.470,81) (327.610,73) (319.054,17) 

Αποσβέσεις περιόδου (7.097,09) (8.556,56) (7.097,09) (8.556,56) 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής (652,64) 

Υπόλοιπο 31/12 (354.777,10) (347.680,01) (334.707,82) (327.610,73) 

Αναπ. Αξία 31/12 14.646,23 7.733,20 14.646,23 7.733,20 

 

6.3  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

Αφορά την µε ποσοστό 80% συµµετοχή στη θυγατρική εταιρεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD µε έδρα 

το Βελιγράδι της Σερβίας. Ιδρύθηκε το β’ τρίµηνο του 2007 και από τα τέλη του έτους ξεκίνησε η 

λειτουργία της.  

Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας αποτιµάται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες 

αποµείωσης.  

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 

6.4   Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Υπόλοιπο έναρξης 214.083,25 316.575,72 183.670,97 299.856,25 
Φόρος αποτελεσµάτων 
περιόδου (99.289,83) (102.242,48) (99.289,83) (116.185,28) 
∆ιαφορές συναλλ/κής 
µετατροπής 1.283,41 (249,99)  -   -  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 116.076,83 214.083,25 84.381,14 183.670,97 
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Για τις υφιστάµενες κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος για µε την µητρική εταιρεία µε συντελεστή 29% , 

για δε την θυγατρική εταιρεία µε συντελεστή 15%.   

Τα στοιχεία του ισολογισµού µε τα οποία σχετίζονται οι αναβαλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και η µεταβολή των κονδυλίων στην χρήση έχουν ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ Έναρξη Κίνηση Χρήσης Λήξη 

Λογαριασµός Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση 

Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις   116.381,52   10.475,37 0,00 126.856,89 

Ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 7.446,97   -1.731,40   5.715,57 0,00 

Αποθέµατα 8.700,00   0,00   8.700,00 0,00 

Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού 88.905,04   191,81   89.096,85 0,00 

Έσοδα επόµενων 
χρήσεων 60.639,00   4.350,00   64.989,00 0,00 

Μεταφερόµενες 
φορολογικά ζηµίες 164.773,76   -90.341,46   74.432,30 0,00 

  330.464,77 116.381,52 -87.531,05 10.475,37 242.933,72 126.856,89 

              
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έναρξη Κίνηση Χρήσης Λήξη 

Λογαριασµός Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση 

Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις   116.381,52   10.475,37   126.856,89 

Ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 7.446,97   -1.731,40   5.715,57   

Αποθέµατα 8.700,00   0,00   8.700,00   

Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού 88.905,04   191,81   89.096,85   

Έσοδα επόµενων 
χρήσεων 60.639,00   4.350,00   64.989,00   

Μεταφερόµενες 
φορολογικά ζηµίες 134.361,48   -91.624,87   42.736,61   

  300.052,49 116.381,52 -88.814,46 10.475,37 211.238,03 126.856,89 

 
 

6.5   Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Εγγυήσεις σε εκµισθωτές για 
µισθωµένα ακίνητα 365.005,90 365.006,16 324.009,11 324.009,11 

Εγγυήσεις µετ. Μέσων 7.370,38 7.370,38 7.370,38 7.370,38 

Προκαταβολές ενοικίων 66.289,12 76.755,76 66.289,12 76.755,76 
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Λοιπές εγγυήσεις 3.003,89 3.004,15 210,00 210,00 

441.669,29 452.136,45 397.878,61 408.345,25 
 

Ανάλυση κίνησης λογαριασµού ‘’ Προκαταβληθέντα ποσά για ενοικίαση καταστηµάτων’’ 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

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

Υπόλοιπο έναρξης 76.755,76 87.222,40 76.755,76 87.222,40 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσεως -10.466,64 -10.466,64 -10.466,64 -10.466,64 

Υπόλοιπο λήξης 66.289,12 76.755,76 66.289,12 76.755,76 

 
 

6.6  Αποθέµατα 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

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

Εµπορεύµατα 6.811.124,72 6.553.903,11 6.075.529,09 5.840.115,48 

Μείον: Προβλέψεις -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 

Υπόλοιπο 6.781.124,72 6.523.903,11 6.045.529,09 5.810.115,48 
 

Το σύνολο των αποθεµάτων του οµίλου αφορούν σε Εµπορεύµατα.  

Τα αποθέµατα εµφανίζονται κατά την 31/12/2017 αποµειωµένα συνολικά σε επίπεδο οµίλου και εταιρείας 

κατά ποσό ευρώ 30.000. 

Η ανάλυση του λογαριασµού ''προβλέψεις αποµείωσης'' 'εχει ως εξής: 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

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

Υπόλοιπο 1.1 30.000,00 52.000,00 30.000,00 52.000,00 
Χρησιµοποιηθείσες στη χρήση 
προβλέψεις 0,00 -22.000,00 0,00 -22.000,00 

Σύνολο 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
 

Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη, κτλ) για να ελαχιστοποιήσεις τους 

κινδύνους και τις ενδεχόµενες ζηµίες λόγω φυσικών καταστροφών η κλοπών των αποθεµάτων της. 
 

6.7  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι εµπορικές απαιτήσεις του οµίλου και της εταιρείας (πελάτες) κατά το µεγαλύτερο µέρος αφορούν σε 

απαιτήσεις από πελάτες λιανικής µέσω πιστωτικών καρτών και κατά το υπόλοιπο µέρος σε απαιτήσεις 
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από πελάτες χονδρικής οι οποίοι σηµειωτέον  στο σύνολο τους είναι εντός των συµφωνηθέντων ορίων 

πίστωσης και ως εκ τούτου δεν έχει σχηµατισθεί καµµία πρόβλεψη αποµείωσης τους.  

Επιπρόσθετα για εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εµπορικές της πιστώσεις η εταιρεία 

έχει λάβει σχετικές εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες χονδρικής οι οποίες κατά την 31/12/2017 

ανέρχονται στο ποσό ευρώ 330.000. 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Πελάτες 796.626,07 613.434,53 1.336.024,92 983.285,73 

Απαιτήσεις από  ∆ηµόσιο 325,70 24,30 325,70  -  
Παραγγελίες κυκλοφορούντων 
στοιχείων 1.350,52  -   -   -  

Προκαταβολές σε προµηθευτές 67.132,40 38.520,50 67.132,40 38.520,50 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 50.347,82 36.490,90 36.935,45 29.177,51 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.709,07 6.337,10 1.709,07 3.429,57 

Λοιπές απαιτήσεις 165.071,56 204.519,87 148.257,55 196.550,48 

1.082.563,14 899.327,20 1.590.385,09 1.250.963,79 
 

6.8  Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 167.585,48 192.648,51 167.585,48 192.648,51 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις 723.087,26 1.271.337,64 637.362,87 1.192.720,82 

Σύνολο 890.672,74 1.463.986,15 804.948,35 1.385.369,33 
 
 

6.9  Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο 

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2016 1.673.994 1.757.693,70 0,00 1.757.693,70 

31 ∆εκεµβρίου 2017 1.673.994 1.757.693,70 0,00 1.757.693,70 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2017 ανέρχεται  στο ποσό των ευρώ 1.757.693,70 , 

διαιρούµενο σε 1.673.994 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,05 ευρώ η κάθε µία και είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο. 

 

6.10   Λοιπά αποθεµατικά  

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Τακτικό αποθεµατικό 585.862,10 577.389,42 585.862,10 577.389,42 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 27.462,88 27.462,88 27.462,88 27.462,88 

Σύνολο 613.324,98 604.852,30 613.324,98 604.852,30 
 

α) Τακτικό αποθεµατικό  

Το τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται µε ποσοστό 5% επί των µετά από φόρους κερδών κάθε χρήσης, 

έως ότου αυτό να ανέλθει στο 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να 

διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών. 

β) Αφορολόγητα αποθεµατικά  

Πρόκειται για αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο. Σε 

περίπτωση διανοµής τους θα καταβληθεί ο προκύπτων φόρος εισοδήµατος µε βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο της διανοµής. 
 

6.11  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς το προσωπικό της, για την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε 

το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να 

καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. 

 Οι παροχές αυτές προσδιορίζονται, από την εταιρεία, µε βάση αναλογιστικό µοντέλο το οποίο έχει σαν 

βάση το πρόγραµµα παροχών (συµβατική υποχρέωση Ν. 2112/20) και αναλογιστικές υποθέσεις- 

παραδοχές (τεχνικό επιτόκιο 2%, αύξηση µισθών 1,5%, όριο συνταξιοδότησης τα 67 έτη για άνδρες και 

γυναίκες) και οι σχετικές επιβαρύνσεις αναγνωρίζονται  στα αποτελέσµατα χρήσεως . 

 

6.12  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

∆εν υφίσταντο κατά την 31.12.2017 ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις στο ∆ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς. 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων σε Προµηθευτές και λοιπούς Πιστωτές του οµίλου και της εταιρείας έχει ως 

εξής: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
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Προµηθευτές 5.312.032,13 5.732.920,98 4.805.510,69 5.198.504,58 

Επιταγές πληρωτέες 1.298.450,86 1.152.705,35 1.298.450,86 1.152.705,35 

Προκαταβολές πελατών 299.685,04 259.071,09 299.685,04 259.071,09 

Φόροι - τέλη 322.224,15 342.160,17 316.627,92 337.462,76 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 157.469,64 158.972,56 157.469,64 158.972,56 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 48.431,54 48.319,17 48.431,54 48.319,17 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 78.106,11 78.349,14 78.106,11 78.349,14 

Υποχρεώσεις σε µετόχους απο 
επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου 60.061,75 500.157,00 60.061,75 500.157,00 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 224.100,00 209.100,00 224.100,00 209.100,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 22.902,09 91.770,88 10.603,90 80.748,17 

7.823.463,31 8.573.526,34 7.299.047,45 8.023.389,82 
 

Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς είναι πληρωτέες εντός 

δύο (2) µηνών από την λήξη της χρήσης. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις είναι πληρωτέες κατά το µεγαλύτερο µέρος τους εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη 

της χρήσης. 
 

 

6.13    Άλλα έσοδα 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε 
τρίτους 131.656,32 147.797,39 131.656,32 144.395,82 

Λοιπά έσοδα 19.501,88 22.921,24 17.054,05 22.921,24 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.425,82 2.212,15 2.970,02 859,62 

Έκτακτα κέρδη-έσοδα 46.013,16 40.620,90 6.738,30 23.199,99 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 4.528,05 2.143,67 4.528,05 2.143,67 
Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
Χρήσεων 25.147,55 7.479,15 25.147,55 7.479,15 

Σύνολο 230.272,78 223.174,50 188.094,29 200.999,49 
 
 

6.14   Άλλα έξοδα 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
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Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 45.962,20 16.829,42 31.199,31 10.649,90 

Έκτακτες ζηµίες  38,52 141,73 38,52 141,73 

∆απάνες προηγούµενων χρήσεων 11.369,50 8.410,94 11.369,50 8.410,94 

Σύνολο 57.370,22 25.382,09 42.607,33 19.202,57 
 
 

6.15  Φόρος εισοδήµατος 
 

Στη χρήση 2017 , δεν προέκυψε τρέχων φόρος εισοδήµατος παρά το γεγονός ότι η εταιρεία παρουσίασε 

κέρδη καθότι έγινε χρήση µεταφερόµενων-αχρησιµοποίητων  φορολογικά ζηµιών από προηγούµενες 

χρήσεις. 

Στη χρήση 2017, τα αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας ήταν ζηµίες οπότε  δεν προέκυψε τρέχων 

φόρος εισοδήµατος για καταβολή . 

Η φορολογητέα βάση διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση των απαλλασσόµενων της φορολογίας εσόδων 

και την προσαύξηση µε τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες.  

Για τις υφιστάµενες κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος για µεν τη µητρική εταιρεία µε συντελεστή 29% , 

για δε την θυγατρική εταιρεία µε συντελεστή 15%.  
 

Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:    

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  -   -   -   -  

Αναβαλλόµενος φόρος  (99.289,83) (102.242,48) (99.289,83) (116.185,28) 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις για 
διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων 20.000,00  -  20.000,00  -  

Σύνολο (79.289,83) (102.242,48) (79.289,83) (116.185,28) 
 

Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Κέρδη προ φόρων 269.307,03 192.686,89 342.378,72 285.638,91 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 103.448,28 115.000,00 103.448,28 115.000,00 

Ζηµίες θυγατρικής χωρίς αναγνώριση 
αναβαλλόµενου φόρου 73.071,69  -   -   -  

Σύνολο Φορολογητέου Εισοδήµατος 445.827,00 307.686,89 445.827,00 400.638,91 

Φόρος Εισοδήµατος (129.289,83) (102.242,48) (129.289,83) (116.185,28) 
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Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις για 
διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων 20.000,00  -  20.000,00  -  

Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου επί 
µεταφερόµενων φορολογικά ζηµιών 30.000,00  -  30.000,00  -  

Σύνολο Φόρου Εισοδήµατος (79.289,83) (102.242,48) (79.289,83) (116.185,28) 

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής (29,44) (53,06) (23,16) (40,68) 
 

   

6.16  Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή 
 

Τα βασικά κέρδη/ζηµιές κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/ζηµιάς, µε τον σταθµισµένο 

µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών 

που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

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

Καθαρά κέρδη/ζηµιές 204.631,54 106.246,25 263.088,89 169.453,64 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 1.673.994 1.673.994 1.673.994 1.673.994 
Κέρδη/ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή-
βασικά (σε €) 0,12 0,06 0,16 0,10 
 

7.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  
 

7.1   Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 

Νοµικά θέµατα: 
 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και 

του οµίλου. 
 

Κεφαλαιακές δεσµεύσεις: 
 

- Επί των παγίων στοιχείων τόσο της µητρικής όσο και της θυγατρικής εταιρείας δεν υφίστανται 

εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 

∆εσµευµένα περιουσιακά στοιχεία: 
 

- ∆εν υπάρχουν δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία  των εταιρειών του οµίλου. 
 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις: 
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Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται τόσο για την 

στέγαση καταστηµάτων λιανικής πώλησης όσο και για την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών της ο 

χρόνος µίσθωσης των οποίων κυµαίνεται από 12 έως 20 χρόνια. 

Τα ποσά των ελάχιστων προς καταβολή µισθωµάτων που απορρέουν από τις παραπάνω λειτουργικές 

µισθώσεις έχουν ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016 

Έως ένα (1) έτος 1.309.000,00 1.343.000,00 

Από ένα (1) έτος έως πέντε (5) έτη 4.316.000,00 4.863.000,00 

Πέραν των πέντε (5) ετών 1.484.000,00 2.328.000,00 

Σύνολο 7.109.000,00 8.534.000,00 
 

Τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης εµπεριέχουν διάφορες ρήτρες, διατάξεις και δικαιώµατα ανανέωσης. 
 

Λοιπά: 
 

- Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 

που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016 

ανερχόταν στο ποσό ευρώ 79.648,80 και ευρώ 79.648,80 αντίστοιχα. 

- Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 της µητρικής εταιρείας έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 και οι χρήσεις  2014, 2015 και 2016 

µε βάσει τις διατάξεις του άρθου 65Α του Ν. 4174/2013. 

- Για τη χρήση 2017 η µητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 

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

δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2017. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις). 

- Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012 έως και 2017.  

 

7.2 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το 

∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης µέχρι τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που 

έχουν προκύψει από τις συγκεκριµένες συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών. 

ι) Συναλλαγές µε θυγατρική εταιρεία 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών , υπόλοιπα 

τέλους χρήσης)  που έχουν προκύψει από τις  συναλλαγές της εταιρείας µε την θυγατρική της εταιρεία . 
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Θυγατρική 
εταιρεία 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

LETOSHOP 
BEOGRAD 
D.O.O. 242.835,10 - - 545.830,71 - 

 242.835,10 - - 545.830,71 - 

 

Οι πωλήσεις προς την θυγατρική εταιρεία  αφορούν σε εµπορεύµατα.  

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τη θυγατρική της στην διάρκεια της περιόδου 1/1-31/12/2017 έχουν 

πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους. 

Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη . Επίσης δεν έχει διενεργηθεί 

καµιά πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από τα συνδεδεµένα µέρη. 
 

ii) Συναλλαγές  µε ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 
 

- Την χρήση 2017 έγιναν πωλήσεις εµπορευµάτων σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύψους ευρώ 

393.585,80.  Οι πωλήσεις αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους. Επίσης 

κατά την 31/12/2017 υπήρχαν απαιτήσεις από το εν λόγω µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 

ευρώ 45.408,86.  
 

- Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας  στην περίοδο 1/1-31/12/2017 

και  1/1-31/12/2016 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 222.113,70 και ευρώ 251.500,00 αντίστοιχα.  

∆εν υπήρχαν υποχρεώσεις της εταιρείας από τις παραπάνω αµοιβές προς τα µέλη της ∆ιοικήσεως της 

κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016.  

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.  
 

7.3   Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016 ανερχόταν για τον 

όµιλο σε  228 και 231 άτοµα αντίστοιχα και για την εταιρεία σε 204 και 205 αντίστοιχα. 
 

7.4    Μερίσµατα  
 

        Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη ∆ιοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό 

την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.   

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την διανοµή 

µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2017.  
 

7.5    Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 
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       ∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει είτε την οικονοµική διάρθρωση είτε την 

επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 31 ∆εκεµβρίου 2017 έως την ηµεροµηνία σύνταξης του 

παρόντος. 


