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ΕΚΘΕΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
τθσ Εταιρείασ
«ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.»
επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ χριςθσ 31 Δεκεμβρίου 2019
1.

ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ

Θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019 ζπειτα από τθν κοινι διάςπαςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ
ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. με τθν ταυτόχρονθ ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ μεταβιβάςτθκε το
ςφνολο των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.
Ριο ςυγκεκριμζνα τθν 19/11/2019 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) το από 15/11/2019 ςχζδιο
διάςπαςθσ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε.. Το ςχζδιο διάςπαςθσ καταρτίςτθκε ςε ςυνζχεια
των από 27/06/2019 και 15/11/2019 αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, δυνάμει των οποίων
αποφαςίςκθκε θ ζναρξθ των διαδικαςιϊν κοινισ διάςπαςθσ τθσ Εταιρείασ με ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων
εταιρειϊν ςτισ οποίεσ κα μεταβιβαςτεί το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 55 παρ. 3 και 75 του Ν. 4601/2019, τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 54 του
Ν. 4172/2013, κακϊσ επίςθσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4548/2018 όπωσ ιςχφουν.
Τθν 31/12/2019 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ., θ με Αρ. Ρρωτ. 8633/30-12-2019 Απόφαςθ
του Αντιπεριφερειάρχθ Ρειραιά με τθν οποία εγκρίκθκε θ κοινι διάςπαςθ τθσ Εταιρείασ με ςφςταςθ πζντε νζων
ανωνφμων εταιρειϊν: α) «SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED», β)
«AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED AUTOMOTIVE», γ) «SARMED WAREHOUSES
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED WAREHOUSES», δ) «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ.
«ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» και ε) «ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΣΛΑΦΛΑΣ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «CONSAR», ςφμφωνα
με τισ προαναφερκείςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ και τθν από 20/12/2019 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των
μετόχων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ. Ζπειτα, θ εταιρεία «ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ»
διαγράφθκε από το Γ.Ε.ΜΘ..
Λόγω του γεγονότοσ ότι θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, ζπειτα από διάςπαςθ τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ
ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΛΘΣ Α.Ε. με τθν ταυτόχρονθ ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν ςτισ οποίεσ
μεταβιβάςτθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ περιλαμβάνουν μόνο τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και τισ ςχετικζσ επεξθγθματικζσ
ςθμειϊςεισ επί αυτισ. Δεν ςυντάχκθκαν οι καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων,
ταμειακϊν ροϊν, κακϊσ και οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ επί αυτϊν.
Οι βαςικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2019:

2019
Αριθμοδείκτεσ Οικονομικήσ Διάρθρωςησ
Κυκλοφοροφν Ενεργητικό
Συνολο Ενεργητικοφ
Μη Κυκλοφοροφν Ενεργητικό
Συνολο Ενεργητικοφ

1.782.102,05
23.043.673,46
21.261.571,40
23.043.673,46

7,73%
92,27%

Οι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν αναλογία κεφαλαίων που ζχουν διατεκεί ςε κυκλοφοροφντα και μθ
κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία.
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2019
20.059.335,18
672,15%
2.984.338,27
1.782.102,05
1216,38%
146.509,12

Ιδια Κεφάλαια
Συνολο Υποχρεϊςεων
Κυκλοφοροφν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθ δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ με ςτοιχεία
του Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ.
2.

ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΘΘ

Θ Εταιρεία ζχει ωσ ςκοπό τθ διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ ιδιόκτθτων ακινιτων.
Κακϊσ θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν είχε δραςτθριότθτα κατά τθν τρζχουςα χριςθ.

3.

ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ο

Θ Εταιρεία ζχει υποκατάςτθμα ςτθ Μάνδρα Αττικισ - 25 χλμ. ΡΕΟ Ακθνϊν – Κθβϊν, Τ.Κ. 19600.
4.

ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΘΣΕ

Κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ δεν διαφαίνονται μζςα από τθν λειτουργία τθσ Εταιρείασ και υφίςτανται μόνον λόγω τθσ
οικονομικισ κρίςθσ τθσ χϊρασ. Οι ςυνικεισ χρθματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ
Εταιρεία είναι οι ακόλουκοι:
Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των
υποχρεϊςεων από τουσ μιςκωτζσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των ςτοιχείων αυτϊν όπωσ
αναφζρεται ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.
Μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων: Οι μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων ζχουν αντίκτυπο ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων και τον ιςολογιςμό ανάλογα με τθν εμπορικι τουσ αξία. Θ Εταιρεία ςυνάπτει μακροχρόνιεσ
μιςκϊςεισ με ποιοτικοφσ μιςκωτζσ. Οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των ενοικίων ςυνδζονται με τον ελλθνικό Δ.Τ.Κ.,
κακϊσ και με τον εναρμονιςμζνο Δ.Τ.Κ. κατά περίπτωςθ και ςε περίπτωςθ αποπλθκωριςμοφ δεν υπάρχει αρνθτικι
επίπτωςθ ωσ προσ το ζςοδο τθσ Εταιρείασ.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Εταιρείασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του
κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Θ Εταιρεία διακζτει
επαρκι χρθματικά διακζςιμα για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν αναγκϊν ρευςτότθτασ.
Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ τθν
31 Δεκεμβρίου 2019, που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ:
Ποςά χρήςησ 2019
Προμηθευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ μιςθϊςεων
Σφνολο

Άμεςα
Λιγότερο από 6
καταβλητζα
μήνεσ
77.737,96
52.000,24
275,00
1.375,00
78.012,96
53.375,24

6-12 μήνεσ
13.794,51
1.650,00
15.444,51

2 με 5 ζτη
6.600,00
6.600,00

>5 ζτη

Σφνολο
-

143.532,71
9.900,00
153.432,71
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Πλθκωριςτικόσ κίνδυνοσ
H ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πλθκωριςτικό κίνδυνο είναι ελαχιςτοποιθμζνθ, κακϊσ ςυνάπτει μακροπρόκεςμεσ
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ με τουσ περιςςότερουσ μιςκωτζσ διάρκειασ ζωσ 10 ετϊν. Οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των
μιςκωμάτων ςυνδζονται με τον ελλθνικό Δ.Τ.Κ., κακϊσ και με τον εναρμονιςμζνο Δ.Τ.Κ. κατά περίπτωςθ και ςε
περίπτωςθ αποπλθκωριςμοφ δεν υπάρχει αρνθτικι επίπτωςθ ωσ προσ το ζςοδο τθσ Εταιρείασ.
Ειδικι αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ του κορωνοϊοφ (Covid-19)
Θ εκδιλωςθ τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID-19 (κορωνοϊοφ) βρικε τουσ πολίτεσ και τισ πολιτικζσ θγεςίεσ όλου του
κόςμου εντελϊσ απροετοίμαςτουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ, γεγονόσ που οδιγθςε πολφ γριγορα ςτθν ραγδαία
εξάπλωςθ τθσ νόςου και ςτθ δθμιουργία αιςκθμάτων αναςφάλειασ και φόβου για τθν τελικι ζκβαςθ του
πρωτοφανοφσ αυτοφ φαινομζνου. Αυτό ζρχεται να προςκζςει ζναν ςθμαντικό παράγοντα αβεβαιότθτασ τόςο ςε ό,τι
αφορά ςτθν εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν μεγεκϊν όςο και ςτθ δυνατότθτα των επιχειριςεων να λειτουργιςουν
υπό το κακεςτϊσ των περιοριςτικϊν μζτρων που επιβάλλονται. Οι χρθματοοικονομικζσ επιπτϊςεισ εξαρτϊνται ςε
ςθμαντικό βακμό από το χρόνο που θ κρίςθ αυτι κα διαρκζςει και διαφοροποιοφνται ανά περίπτωςθ και ανά τομζα
οικονομίασ. Στο πλαίςιο των προςπακειϊν για τθ διευκόλυνςθ των φυςικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων που
πλιττονται περιςςότερο από τον κορωνοϊό και τα ςυνεπαγόμενα μζτρα περιοριςμοφ του, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ
ανακοίνωςε δζςμθ φορολογικϊν και άλλων διευκολφνςεων, όπωσ τθ μείωςθ κατά 40% των ενοικίων για τον Απρίλιο
και το Μάιο 2020.
Οικονομικοί φορείσ, διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ, επενδυτζσ και οικονομικοί αναλυτζσ εκτιμοφν ότι το 2020 το
παγκόςμιο ΑΕΡ κα κυμανκεί περίπου ςτο -4%, και ότι κα απαιτθκεί ςυνεχισ, υψθλόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ τουλάχιςτον
για δφο χρόνια ϊςτε να επανζλκει θ παγκόςμια οικονομία ςτα προ τθσ επιδθμικισ κρίςθσ επίπεδα.
Θ Διοίκθςθ ζλαβε όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτισ δφςκολεσ αυτζσ ςυνκικεσ. Ραρά
τθν πτϊςθ του τηίρου τθσ Εταιρείασ, που επζφερε θ μείωςθ των ενοικίων κατά 40% για δφο μινεσ κατά το πρϊτο
εξάμθνο του 2020, θ Εταιρεία διατθρεί υψθλά επίπεδα ρευςτότθτασ και δεν ζχουν δθμιουργεί εμφανι προβλιματα
ςτθ ςυνζχιςθ δραςτθριότθτάσ τθσ. Θ ταμειακι ρευςτότθτα τθσ Εταιρείασ (ταμειακά διακζςιμα 31.12.2019: € 1.525
χιλ.) κακϊσ και θ χαμθλι εξάρτθςι τθσ από ξζνα κεφάλαια, επιτρζπει ςτθ Διοίκθςθ να διαχειριςτεί το ενδεχόμενο
ταμειακό πρόβλθμα που κα ανακφψει με ςχετικι ευκολία.

5.

ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Δεν υφίςτανται ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με ςυνδεδεμζνα μζρθ.

6.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2020

Το υψθλισ ποιότθτασ χαρτοφυλάκιο ακινιτων τθσ Εταιρείασ, παράγει ςτακερό ειςόδθμα και θ Εταιρεία αναμζνεται
να είναι κερδοφόρα το 2020 και να ςυνεχίςει να δθμιουργεί μακροπρόκεςμθ αξία για τουσ μετόχουσ τθσ.
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ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 31 Δεκεμβρίου 2019
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

7.

ΒΑΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΑΞΙΕ

α) υνεχισ βελτίωςθ
Κφριοσ ςκοπόσ μασ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν μασ. Θ Εταιρεία επιδιϊκει τθν
δθμιουργία ιςχυρϊν και μακροχρόνιων ςχζςεων με τουσ πελάτεσ τθσ ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ικανοποίθςθ τουσ όςον
αφορά τθν ποιότθτα, τθν αξιοπιςτία και το χρόνο παράδοςθσ βάςθ των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν.
β) Τγεία και Αςφάλεια
Θ Εταιρεία μασ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαρκι βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο, μζςω τθσ πλιρουσ ςυμμόρφωςθσ με τισ ςχετικζσ
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ.
γ) Περιβαλλοντικά ηθτιματα
Θ Εταιρεία, αναγνωρίηει τόςο τισ υποχρεϊςεισ τθσ απζναντι ςτο περιβάλλον όςο και τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ
των περιβαλλοντικϊν επιδόςεϊν τθσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνει μια ιςορροπθμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ ςε αρμονία
με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
δ) Εργαςιακά κζματα
Θ Εταιρεία δεν απαςχολοφςε προςωπικό το 2019.

Πειραιάσ, 10 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδροσ του Δ..

ιαφλάσ Χαράλαμποσ
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Ελ. Βενιηζλου 59, 176 71 Καλλικζα
T 210 95 75 304 - F 210 95 75 306
e-mail: info@ca-audit.com
web site: www.ca-audit.com

ΕΚΘΕΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ
Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ «ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.» δ.τ. "CONSAR”

Ζκκεςθ Ελζγχου επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
Γνϊμθ
Ζχουμε ελζγξει τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ
Α.Ε. (θ Εταιρεία), οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου
2019, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ
άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε. κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου
2019, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Βάςθ γνϊμθσ
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου (ΔΡΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί
ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Οι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν
ενότθτα τθσ ζκκεςισ μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων”. Είμαςτε
ανεξάρτθτοι από τθν Εταιρεία, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ
για Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του Συμβουλίου Διεκνϊν Ρροτφπων Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ ζχει
ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ζχουμε εκπλθρϊςει τισ δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και του προαναφερόμενου Κϊδικα Δεοντολογίασ.
Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για
γνϊμθ με επιφφλαξθ.
Ζμφαςθ κζματοσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςθμείωςθ 23 επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, όπου περιγράφεται το
κζμα τθσ κοινισ διάςπαςθσ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε., με ςφςταςθ πζντε νζων
ανωνφμων εταιρειϊν, μία εκ των οποίων είναι θ ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.. Στθ γνϊμθ μασ δεν
διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Άλλο κζμα
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ελζγχονται για πρϊτθ φορά από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι,
κακϊσ θ τρζχουςα είναι θ πρϊτθ διαχειριςτικι τθσ χριςθ.
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Άλλεσ πλθροφορίεσ
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τισ άλλεσ πλθροφορίεσ. Οι άλλεσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτθν Ζκκεςθ
Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, για τθν οποία γίνεται ςχετικι αναφορά ςτθν “Ζκκεςθ επί Άλλων
Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτιςεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και τθν
ζκκεςθ ελζγχου επί αυτϊν.
Θ γνϊμθ μασ επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων δεν καλφπτει τισ άλλεσ πλθροφορίεσ και δεν
εκφράηουμε με τθ γνϊμθ αυτι οποιαςδιποτε μορφισ ςυμπζραςμα διαςφάλιςθσ επί αυτϊν.
Σε ςχζςθ με τον ζλεγχό μασ επί χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ ευκφνθ μασ είναι να αναγνϊςουμε τισ
άλλεσ πλθροφορίεσ και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάςουμε εάν οι άλλεσ πλθροφορίεσ είναι ουςιωδϊσ αςυνεπείσ
με τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ι τισ γνϊςεισ που αποκτιςαμε κατά τον ζλεγχο ι αλλιϊσ φαίνεται να
είναι ουςιωδϊσ εςφαλμζνεσ. Εάν, με βάςθ τισ εργαςίεσ που ζχουμε εκτελζςει, καταλιξουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι
υπάρχει ουςιϊδεσ ςφάλμα ςε αυτζσ τισ άλλεσ πλθροφορίεσ, είμαςτε υποχρεωμζνοι να αναφζρουμε το γεγονόσ
αυτό. Δεν ζχουμε τίποτα να αναφζρουμε ςχετικά με το κζμα αυτό.
Ευκφνεσ τθσ διοίκθςθσ επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ δικλίδεσ
εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε
λάκοσ.
Κατά τθν κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ
ικανότθτασ τθσ Εταιρείασ να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ, γνωςτοποιϊντασ όπου ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ,
τα κζματα που ςχετίηονται με τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα και τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ
ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, εκτόσ και εάν θ διοίκθςθ είτε προτίκεται να ρευςτοποιιςει τθν Εταιρεία ι να
διακόψει τθ δραςτθριότθτά τθσ ι δεν ζχει άλλθ ρεαλιςτικι εναλλακτικι επιλογι από το να προβεί ς ’αυτζσ τισ
ενζργειεσ.
Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
Οι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ,
ςτο ςφνολο τουσ, είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ και να
εκδϊςουμε ζκκεςθ ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Θ εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά διαςφάλιςθ
υψθλοφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα ΔΡΕ, όπωσ αυτά ζχουν
ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται ουςιϊδθ όταν, μεμονωμζνα ι
ακροιςτικά, κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι κα επθρζαηαν τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν, που
λαμβάνονται με βάςθ αυτζσ τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
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Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΡΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία,
αςκοφμε επαγγελματικι κρίςθ και διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου.
Επίςθσ:
 Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ,
που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που
ανταποκρίνονται ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ και αποκτοφμε ελεγκτικά τεκμιρια που είναι επαρκι και κατάλλθλα
για να παρζχουν βάςθ για τθν γνϊμθ μασ. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ που οφείλεται ςε
απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν που οφείλεται ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί να εμπεριζχει
ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ των δικλίδων
εςωτερικοφ ελζγχου.
 Κατανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό
ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ
αποτελεςματικότθτασ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ.
 Αξιολογοφμε τθν καταλλθλότθτα των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και το εφλογο
των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και των ςχετικϊν γνωςτοποιιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ.
 Αποφαινόμαςτε για τθν καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ από τθ διοίκθςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ
δραςτθριότθτασ και με βάςθ τα ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτικθκαν για το εάν υπάρχει ουςιϊδθσ
αβεβαιότθτα ςχετικά με γεγονότα ι ςυνκικεσ που μπορεί να υποδθλϊνουν ουςιϊδθ αβεβαιότθτα ωσ προσ
τθν ικανότθτα τθσ Εταιρείασ να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ. Εάν ςυμπεράνουμε ότι υφίςταται ουςιϊδθσ
αβεβαιότθτα, είμαςτε υποχρεωμζνοι ςτθν ζκκεςθ ελεγκτι να επιςτιςουμε τθν προςοχι ςτισ ςχετικζσ
γνωςτοποιιςεισ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ι εάν αυτζσ οι γνωςτοποιιςεισ είναι ανεπαρκείσ να
διαφοροποιιςουμε τθ γνϊμθ μασ. Τα ςυμπεράςματά μασ βαςίηονται ςε ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτϊνται
μζχρι τθν θμερομθνία τθσ ζκκεςθσ ελεγκτι. Ωςτόςο, μελλοντικά γεγονότα ι ςυνκικεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ
αποτζλεςμα θ Εταιρεία να παφςει να λειτουργεί ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα.
 Αξιολογοφμε τθ ςυνολικι παρουςίαςθ, τθ δομι και το περιεχόμενο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των γνωςτοποιιςεων, κακϊσ και το κατά πόςο οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ
απεικονίηουν τισ υποκείμενεσ ςυναλλαγζσ και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται θ εφλογθ παρουςίαςθ.
Μεταξφ άλλων κεμάτων, κοινοποιοφμε ςτθ διοίκθςθ, το ςχεδιαηόμενο εφροσ και το χρονοδιάγραμμα του
ελζγχου, κακϊσ και ςθμαντικά ευριματα του ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων όποιων ςθμαντικϊν ελλείψεων
ςτισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου εντοπίηουμε κατά τθ διάρκεια του ελζγχου μασ.
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Ζκκεςθ επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτιςεων
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2 (μζροσ Β) του Ν. 4336/2015,
ςθμειϊνουμε ότι:
α) Κατά τθ γνϊμθ μασ θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ του άρκρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτισ αντιςτοιχεί με τισ
ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31.12.2019.
β) Με βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά το ζλεγχό μασ, για τθν Εταιρεία ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ
Α.Ε. και το περιβάλλον τθσ, δεν ζχουμε εντοπίςει ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του
Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου.

Ακινα, 30 Λουνίου 2020
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Γεϊργιοσ Χαντάβασ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 50291

C&A Hellas Ορκωτοί Ελεγκτζσ
Ελ. Βενιηζλου 59, 176 71 Καλλικζα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 177
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ΕΣΘΙΕ
ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
«ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.»

για τθν οικονομικι χριςθ
31 Δεκεμβρίου 2019

φμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
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ΚΑΣΑΣΑΘ ΧΡΘΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019

θμ.
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Ιδιοχρηςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Επενδφςεισ ςε ακίνητα
Δικαιϊματα χρήςησ παγίων
φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Εμπορικζσ απαιτήςεισ
Προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτήςεισ
Χρηματικά διαθζςιμα
φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κζρδη εισ νζον
φνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Επιχορηγήςεισ
Aναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ από μιςθϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Προμηθευτζσ
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ από μιςθϊςεισ
Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

31 Δεκεμβρίου
2019

5
6
7

8.742.615,76
12.509.864,77
9.090,87
21.261.571,40

8
9
10

56.122,36
200.775,49
1.525.204,20
1.782.102,05
23.043.673,46

11
12

7.597.521,00
2.819.426,00
9.642.388,18
20.059.335,18

14
4
15
16

444.896,87
2.045.138,77
6.268,99
341.524,53
2.837.829,16

17
16
18

41.773,95
2.976,41
101.758,76
146.509,12
23.043.673,46

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019
1.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
H Σαραντίτθσ Σιαφλάσ Ακινιτων Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ καλοφμενθ «Εταιρεία ι CONSAR”) ιδρφκθκε ςτον
Ρειραιά το 2019 και είναι μια εκ των πζντε επωφελοφμενων εταιρειϊν που προζκυψαν από τθν διάςπαςθ τθσ
εταιρείασ «Ελλθνικζσ Αποκικεσ Σαραντίτθσ ΑΕ», θ οποία ιταν μια πρωτοπόροσ εταιρεία που
δραςτθριοποιοφνταν ςτον κλάδο των logistics. Ιταν θ πρϊτθ ιδιωτικι εταιρεία που ξεκίνθςε τθ διαχείριςθ
τελωνειακϊν αποκθκϊν πριν από περίπου 20 χρόνια και κατείχε μια από τισ θγετικζσ κζςεισ ςτον κλάδο 3rd
Party logistics, προςφζροντασ προθγμζνεσ υπθρεςίεσ ξθροφ αλλά και ψυχροφ φορτίου.
Ριο ςυγκεκριμζνα με τθν υπ’ αρικ. 26.498/22.12.2019 ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ εταιρεία «ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ
ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ», προζβθ ςε διάςπαςι τθσ με ςφςταςθ πζντε (5) νζων ανϊνυμων
εταιρειϊν με τισ επωνυμίεσ: α) «SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» και το διακριτικό
τίτλο «SARMED», β) «AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» και το διακριτικό τίτλο «SARMED
AUTOMOTIVE», γ) «SARMED WAREHOUSE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» και το διακριτικό τίτλο «SARMED
WAREHOUSES», δ) «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ»
και ε) «ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΣΛΑΦΛΑΣ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CONSAR».
Θ ωσ άνω πράξθ καταχωρικθκε νόμιμα ςτο ΓΕ.ΜΘ. με Κωδικό Αρικμό Καταχϊριςθσ 2037076/31.12.2019.
Με τθν διάςπαςθ αυτι, θ «Ελλθνικζσ Αποκικεσ Σαραντίτθσ ΑΕ» εκχϊρθςε, παραχϊρθςε και μεταβίβαςε ςτθν
Εταιρεία «CONSAR» κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι ακίνθτθ περιουςία που βρίςκεται (i) επί τθσ
παλαιάσ εκνικισ οδοφ Ακθνϊν – Κιβασ, κζςθ ΣΦΑΓΕΛΑ” κτθματικι περιφζρεια Διμου Μάνδρασ, Αττικισ, (ii) επί
τθσ εκνικισ οδοφ Κθβϊν – Χαλκίδασ, κζςθ “ΜΛΣΟΒΟΥΝΛ – ΚΟΚΚΛΝΛΑ – ΓΟΥΝΑ”, κτθματικι περιφζρεια τθσ
Κοινότθτασ Αγίων Κεοδϊρων Κθβϊν, τθσ περιφζρειασ του Διμου Κθβαίων του Νομοφ Βοιωτίασ και (iii) ςτον
Νομό Κεςςαλονίκθσ, εντόσ ΒΛ.ΡΕ. Κεςςαλονίκθσ (Ο.Τ.61 – οδόσ 2), Διμο Ωραιοκάςτρου, Δ.Ε. Καλλικζασ,
Κοινότθτασ Νεοχωροφδασ, κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που ςυνδζονται άμεςα με τθν ακίνθτθ αυτι
περιουςία, πλζον των άρρθκτα ςυνδεδεμζνων με τθν εν λόγω ακίνθτθ περιουςία υποχρεϊςεων.
Σφμφωνα, λοιπόν, με τθν ωσ άνω ςυμβολαιογραφικι πράξθ θ «CONSAR» από 31/12/2019, κατζςτθ αυτοδικαίωσ
και χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ κακολικι διάδοχοσ άπαντων των δικαιωμάτων, των υποχρεϊςεων και εν γζνει
των ζννομων ςυνεπειϊν και ςχζςεων που αφοροφν και ςυναρτϊνται τθν ωσ άνω ακίνθτθ περιουςία, κακϊσ και
με άπαςεσ τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ που είχε ςυνάψει θ «Ελλθνικζσ Αποκικεσ Σαραντίτθσ ΑΕ».
H ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ο νομόσ Αττικισ, κακϊσ θ ζδρα τθσ βρίςκεται επί τθσ Ακτισ Μιαοφλθ, ςτον Ρειραιά. Θ
διάρκεια τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ ορίηεται αόριςτθ.
Θ Εταιρεία εκτόσ των κεντρικϊν γραφείων ςτον Ρειραιά, διατθρεί εγκατάςταςθ και ςτθν περιοχι τθσ Μάνδρασ.
Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ αγορά, πϊλθςθ, εκμίςκωςθ και γενικότερα θ εκμετάλλευςθ αποκθκϊν,
βιομθχανοςταςίων και γενικότερα ακινιτων που προορίηονται για επαγγελματικι ι βιομθχανικι χριςθ.
H Εταιρεία δεν απαςχολοφςε προςωπικό ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2019.
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2.

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΘΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2.1 Βάςθ παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2019 είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) που ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων
(IASB), κακϊσ και των Διερμθνειϊν τουσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (IFRIC) και
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2019. Θ Εταιρεία εφαρμόηει όλα τα
Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα (ΔΛΡ), τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) και τισ
Διερμθνείεσ τουσ που ζχουν εφαρμογι ςτισ εργαςίεσ τθσ. Οι ςχετικζσ λογιςτικζσ πολιτικζσ, περίλθψθ των
οποίων παρουςιάηεται παρακάτω ςτθ Σθμείωςθ 2.8, ζχουν εφαρμοςτεί με ςυνζπεια ςε όλεσ τισ
παρουςιαηόμενεσ περιόδουσ.
Θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019 ζπειτα από τθν κοινι διάςπαςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ
ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. με τθν ταυτόχρονθ ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ
μεταβιβάςτθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.
Ριο ςυγκεκριμζνα τθν 19/11/2019 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) το από 15/11/2019
ςχζδιο διάςπαςθσ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε.. Το ςχζδιο διάςπαςθσ καταρτίςτθκε
ςε ςυνζχεια των από 27/06/2019 και 15/11/2019 αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ,
δυνάμει των οποίων αποφαςίςκθκε θ ζναρξθ των διαδικαςιϊν κοινισ διάςπαςθσ τθσ Εταιρείασ με ςφςταςθ
πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν ςτισ οποίεσ κα μεταβιβαςτεί το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 55 παρ. 3 και 75 του Ν. 4601/2019, τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 54 του Ν. 4172/2013, κακϊσ επίςθσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4548/2018 όπωσ
ιςχφουν.
Τθν 31/12/2019 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ., θ με Αρ. Ρρωτ. 8633/30-12-2019
Απόφαςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ρειραιά με τθν οποία εγκρίκθκε θ κοινι διάςπαςθ τθσ Εταιρείασ με ςφςταςθ
πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν: α) «SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ.
«SARMED», β) «AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED AUTOMOTIVE», γ) «SARMED
WAREHOUSES ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED WAREHOUSES», δ) «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» και ε) «ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΣΛΑΦΛΑΣ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ.
«CONSAR», ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ και τθν από 20/12/2019 απόφαςθσ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ. Ζπειτα, θ Εταιρεία «ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ
ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» διαγράφθκε από το Γ.Ε.ΜΘ..
Λόγω του γεγονότοσ ότι θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ περιλαμβάνουν μόνο τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και τισ ςχετικζσ επεξθγθματικζσ
ςθμειϊςεισ επί αυτισ. Δεν ςυντάχκθκαν οι καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων,
ταμειακϊν ροϊν, κακϊσ και οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ επί αυτϊν.
υνζχιςθ δραςτθριότθτασ
Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι θ Εταιρεία διακζτει επαρκείσ πόρουσ που διαςφαλίηουν τθν ομαλι
ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ωσ “Βιϊςιμθ Οικονομικι Μονάδα” (Going Concern) ςτο προβλζψιμο μζλλον.
Θ Εταιρεία προιλκε από τθ διάςπαςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. με τθν ταυτόχρονθ
ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν ςτισ οποίεσ μεταβιβάςτθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν τθσ
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.
Θ εκδιλωςθ τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID-19 (κορωνοϊοφ) βρικε τουσ πολίτεσ και τισ πολιτικζσ θγεςίεσ όλου
του κόςμου εντελϊσ απροετοίμαςτουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ, γεγονόσ που οδιγθςε πολφ γριγορα ςτθν
ραγδαία εξάπλωςθ τθσ νόςου και ςτθ δθμιουργία αιςκθμάτων αναςφάλειασ και φόβου για τθν τελικι ζκβαςθ
του πρωτοφανοφσ αυτοφ φαινομζνου. Αυτό ζρχεται να προςκζςει ζναν ςθμαντικό παράγοντα αβεβαιότθτασ
τόςο ςε ό,τι αφορά ςτθν εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν μεγεκϊν όςο και ςτθ δυνατότθτα των επιχειριςεων να
λειτουργιςουν υπό το κακεςτϊσ των περιοριςτικϊν μζτρων που επιβάλλονται. Οι χρθματοοικονομικζσ
επιπτϊςεισ εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό βακμό από το χρόνο που θ κρίςθ αυτι κα διαρκζςει και
διαφοροποιοφνται ανά περίπτωςθ και ανά τομζα οικονομίασ. Στο πλαίςιο των προςπακειϊν για τθ
διευκόλυνςθ των φυςικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων που πλιττονται περιςςότερο από τον κορωνοϊό και
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τα ςυνεπαγόμενα μζτρα περιοριςμοφ του, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε δζςμθ φορολογικϊν και άλλων
διευκολφνςεων, όπωσ τθ μείωςθ κατά 40% των ενοικίων για τον Απρίλιο και το Μάιο 2020.
Ωσ προσ τθν οικονομικι τθσ κζςθ, θ Εταιρεία, παρά τθν υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ, κατά τθν θμερομθνία
αναφοράσ των ετιςιων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, αλλά και ςιμερα, διατθρεί ικανοποιθτικι
κεφαλαιακι επάρκεια, κερδοφορία και ρευςτότθτα και ςυνεχίηει να είναι απόλυτα ςυνεπισ ζναντι των
υποχρεϊςεϊν τθσ προσ προμθκευτζσ, δθμόςιο, αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και λοιποφσ πιςτωτζσ (Σθμείωςθ
21).
2.2. Βάςθ επιμζτρθςθσ
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με
εξαίρεςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, μζροσ των οποίων επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία.
2.3 Νόμιςμα παρουςίαςθσ
Το νόμιςμα παρουςίαςθσ είναι το Ευρϊ (νόμιςμα τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ) και όλα τα ποςά
παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά.
2.4 υγκριςιμότθτα
Θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν
τθν οικονομικι τθσ κζςθ τθν πρϊτθ εταιρικι τθσ χριςθ, και ςυνεπϊσ δεν παρουςιάηονται ςυγκριτικά ςτοιχεία.
2.5 Χριςθ εκτιμιςεων
Θ προετοιμαςία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, απαιτεί τθ χριςθ κρίςιμων
λογιςτικϊν εκτιμιςεων. Κρίςεισ, παραδοχζσ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ επθρεάηουν το ποςό ςτο οποίο
αποτιμϊνται οριςμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ, το ποςό που αναγνωρίηεται κατά τθ
διάρκεια τθσ χριςθσ για οριςμζνα ζςοδα και ζξοδα, κακϊσ και τισ παρουςιαηόμενεσ εκτιμιςεισ για τισ
ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ.
Οι παραδοχζσ και οι εκτιμιςεισ αξιολογοφνται ςε ςυνεχι βάςθ και ςφμφωνα με τθν ιςτορικι εμπειρία και
άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων προςδοκιϊν για τθν ζκβαςθ μελλοντικϊν γεγονότων που
κεωροφνται λογικά κάτω από τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ. Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αυτζσ αφοροφν ςτο
μζλλον και ωσ ςυνζπεια, τα πραγματικά αποτελζςματα είναι πικανό να διαφοροποιοφνται από τουσ
λογιςτικοφσ υπολογιςμοφσ.
Επίςθσ απαιτείται θ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν που ζχουν υιοκετθκεί. Οι τομείσ
που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου οι υποκζςεισ και οι
εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, αναφζρονται κατωτζρω ςτθ Σθμείωςθ 2.7.
2.6 Ζγκριςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
Οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2019 εγκρίκθκαν
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 10 Λουνίου 2020, είναι δε διακζςιμεσ ςτο επενδυτικό κοινό ςτα γραφεία τθσ
Εταιρείασ.
2.7 θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ
Θ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) απαιτεί από τθ Διοίκθςθ τον ςχθματιςμό κρίςεων, εκτιμιςεων και υποκζςεων οι οποίεσ
επθρεάηουν τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ των ενδεχόμενων
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κακϊσ και τα ζςοδα και ζξοδα κατά τισ παρουςιαηόμενεσ περιόδουσ.
Συγκεκριμζνα, ποςά που περιλαμβάνονται ι επθρεάηουν τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, κακϊσ και τισ
ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ εκτιμϊνται, απαιτϊντασ τον ςχθματιςμό υποκζςεων ςχετικά με αξίεσ ι ςυνκικεσ, οι
οποίεσ δεν είναι δυνατόν να είναι γνωςτζσ με βεβαιότθτα κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων και ωσ εκ τοφτου τα πραγματικά αποτελζςματα μπορεί να διαφζρουν από αυτά τα οποία ζχουν
εκτιμθκεί. Μία λογιςτικι εκτίμθςθ κεωρείται ςθμαντικι όταν είναι ςθμαντικι για τθν χρθματοοικονομικι
κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ και απαιτεί τισ πιο δφςκολεσ, υποκειμενικζσ ι περίπλοκεσ
κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ. Οι εκτιμιςεισ και οι κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ βαςίηονται ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ και
ςε άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςδοκιϊν για μελλοντικά γεγονότα τα οποία
κεωροφνται λογικά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ενϊ επαναξιολογοφνται ςυνεχϊσ βάςει όλων των διακζςιμων
πλθροφοριϊν.
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Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα, θ εξζλιξθ των οποίων κα
μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, τουσ επόμενουσ 12 μινεσ ζχουν
ωσ κάτωκι:
(i)

Πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ: Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με βάςει το ΔΛΡ 12 υπολογίηεται με
εκτίμθςθ των φόρων που κα καταβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο
ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ, πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν να προκφψουν από
μελλοντικοφσ φορολογικοφσ ελζγχουσ και αναγνϊριςθ μελλοντικϊν φορολογικϊν ωφελειϊν. Θ τελικι
εκκακάριςθ των φόρων ειςοδιματοσ ενδζχεται να αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί
ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.

(ii) Ωφζλιμεσ ηωζσ αποςβζςιμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ: Θ Εταιρεία, για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων,
εξετάηει ςε κάκε περίοδο αναφοράσ τθν ωφζλιμθ ηωι και τθν υπολειμματικι αξία των ενςϊματων και άυλων
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ με γνϊμονα τισ τεχνολογικζσ, κεςμικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ, κακϊσ και τθν
εμπειρία από τθν εκμετάλλευςι τουσ. Τθν 31/12/2019 θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι οι ωφζλιμεσ ηωζσ
αντιπροςωπεφουν τθν αναμενόμενθ χρθςιμότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ.
(iii) Απομείωςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ
όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Για
τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςθσ θ Διοίκθςθ εκτιμά τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από το περιουςιακό
ςτοιχείο ι τθν μονάδα ταμειακισ ροισ και να επιλζξει τον κατάλλθλο ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ για να
υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν.
(iv) Προβλζψεισ για αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμίεσ από απαιτιςεισ από πελάτεσ: Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ
προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ
(Σθμειϊςεισ 8, 9) ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ Νομικισ
Υπθρεςίασ τθσ Εταιρείασ, τα οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων
εξελίξεων των υποκζςεων που διαχειρίηεται. Αναφορικά με τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ εμπορικϊν
απαιτιςεων, θ Εταιρεία υπολογίηει τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ των
απαιτιςεων τθσ. Ο υπολογιςμόσ αυτόσ βαςίηεται ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ αλλά προςαρμόηεται με
τρόπο τζτοιο ϊςτε να αντανακλά προβλζψεισ για τθ μελλοντικι οικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν αλλά και
του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Σε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ, επικαιροποιοφνται τα ιςτορικά ποςοςτά
που χρθςιμοποιοφνται και αναλφονται οι εκτιμιςεισ τθσ μελλοντικισ οικονομικισ κατάςταςθσ. Θ ςυςχζτιςθ
μεταξφ των ιςτορικϊν ςτοιχείων, τθσ μελλοντικισ οικονομικισ κατάςταςθσ και των αναμενόμενων πιςτωτικϊν
ηθμιϊν περιλαμβάνει ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ. Το φψοσ των αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν εξαρτάται ςε
μεγάλο βακμό από τισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν και των προβλζψεων τθσ μελλοντικισ οικονομικισ κατάςταςθσ.
Επιπλζον θ εμπειρία του παρελκόντοσ αλλά και οι προβλζψεισ που γίνονται για το μζλλον ενδζχεται να μθν
οδθγιςουν ςε ςυμπεράςματα ενδεικτικά του πραγματικοφ φψουσ ακζτθςθσ υποχρεϊςεων πελατϊν ςτο
μζλλον.
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(v)

Διάρκεια μίςκωςθσ: Κατά τον κακοριςμό τθσ διάρκειασ μίςκωςθσ, θ Διοίκθςθ εξετάηει όλα τα γεγονότα και τισ
περιςτάςεισ που δθμιουργοφν ζνα οικονομικό κίνθτρο για να αςκιςει μια επιλογι επζκταςθσ ι να μθν αςκιςει
μια επιλογι τερματιςμοφ. Οι δυνατότθτεσ επζκταςθσ (ι θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ μίςκωςθσ μετά τθ
ςυμβατικι τθσ λιξθ) περιλαμβάνονται ςτθ μίςκωςθ, μόνο όταν είναι εφλογα βζβαιο ότι θ μίςκωςθ κα
παρατακεί (ι ότι δε κα τερματιςτεί). Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ είναι κατά κανόνα οι ακόλουκοι: Εάν
υπάρχουν ςθμαντικζσ κυρϊςεισ για να τερματιςτεί μια μίςκωςθ (ι να μθν επεκτακεί), θ Εταιρεία είναι ςυνικωσ
εφλογα βζβαιο ότι κα επεκτείνει (ι ότι δεν κα τερματίςει) τθ μίςκωςθ. Εάν οι βελτιϊςεισ μίςκωςθσ ακινιτων
αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι υπολειπόμενθ αξία, θ Εταιρεία είναι αρκετά εφλογο να επεκτείνει (ι να μθν
τερματίςει) τθ μίςκωςθ. Διαφορετικά, θ Εταιρεία εξετάηει άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ιςτορικϊν χρόνων μίςκωςθσ και του κόςτουσ και τθσ διακοπισ που απαιτοφνται για τθν αντικατάςταςθ του
μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Οι περιςςότερεσ δυνατότθτεσ επζκταςθσ ςε μιςκϊςεισ γραφείων και
οχθμάτων δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν υποχρζωςθ μίςκωςθσ, επειδι θ Εταιρεία κα μποροφςε να
αντικαταςτιςει τα περιουςιακά ςτοιχεία χωρίσ ςθμαντικό κόςτοσ ι διακοπι λειτουργίασ. Θ περίοδοσ μίςκωςθσ
επανεκτιμάται όταν μια επιλογι αςκείται (ι δεν αςκείται) ι θ Εταιρεία κακίςταται υποχρεωμζνθ να τθν
αςκιςει (ι να μθν τθν αςκιςει). Θ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ βεβαιότθτασ ανακεωρείται μόνο εάν επζλκει ζνα
ςθμαντικό ςυμβάν ι μια ςθμαντικι μεταβολι των ςυνκθκϊν, που κα επθρεάςουν τθν εκτίμθςθ αυτι και
βρίςκεται υπό τον ζλεγχο του μιςκωτι.

(vi) Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ & Προβλζψεισ: Θ φπαρξθ ενδεχόμενων υποχρεϊςεων και
απαιτιςεων, απαιτεί από τθ Διοίκθςθ τθ ςυνεχι διενζργεια παραδοχϊν και αξιολογικϊν κρίςεων αναφορικά με
τθν πικανότθτα μελλοντικά γεγονότα να ςυμβοφν ι να μθν ςυμβοφν κακϊσ και των πικανϊν ςυνεπειϊν που τα
γεγονότα αυτά μπορεί να ζχουν ςτθν δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ. Ο κακοριςμόσ των ενδεχόμενων
υποχρεϊςεων και απαιτιςεων είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με
μελλοντικά γεγονότα, νόμουσ, κανονιςμοφσ κτλ. Μεταβολζσ ςτισ κρίςεισ ι ςτισ διερμθνείεσ είναι πικανό να
οδθγιςουν ςε μια αφξθςθ ι μια μείωςθ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτο μζλλον. Πταν
πρόςκετεσ πλθροφορίεσ κακίςτανται διακζςιμεσ, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ επανεξετάηει τα γεγονότα βάςει των
οποίων μπορεί να οδθγθκεί και ςε ανακεϊρθςθ των εκτιμιςεϊν τθσ (Σθμείωςθ 20). Αναφορικά με τισ εκκρεμείσ
δικαςτικζσ υποκζςεισ, θ Διοίκθςθ αξιολογεί τθν ζκβαςθ των υποκζςεων, λαμβάνοντασ υπόψιν τθ διακζςιμθ
πλθροφόρθςθ τθσ νομικισ υπθρεςίασ και, εάν υπάρχει πικανότθτα αρνθτικισ ζκβαςθσ τότε προβαίνει ςτο
ςχθματιςμό των απαραίτθτων προβλζψεων. Οι προβλζψεισ, όπου απαιτοφνται, υπολογίηονται με βάςθ τθν
παροφςα αξία των εκτιμιςεων τθσ Διοίκθςθσ για τθ δαπάνθ που κα χρειαςτεί για τθν διευκζτθςθ των
αναμενόμενων υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία του Λςολογιςμοφ. Θ παροφςα αξία βαςίηεται ςε ζναν
αρικμό παραγόντων που απαιτεί τθν άςκθςθ κρίςθσ.
(vii) Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ: Θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τεχνικζσ αποτίμθςθσ προκειμζνου να προςδιορίςει τθν
εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων (όταν δεν υπάρχουν τιμζσ ενεργοφ αγοράσ) και των μθ
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Θ διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τθ διενζργεια εκτιμιςεων
και παραδοχϊν αναφορικά με το τίμθμα που κα κατζβαλλαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά για τθν απόκτθςθ
των εν λόγω χρθματοοικονομικϊν μζςων. Θ Διοίκθςθ βαςίηει τισ παραδοχζσ τθσ ςε παρατθριςιμα δεδομζνα,
ωςτόςο αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τθν καλφτερθ
διακζςιμθ πλθροφόρθςθ για τισ εκτιμιςεισ τθσ, βαςιηόμενθ ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ ςυνεκτιμϊντασ τισ
διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. Οι εκτιμϊμενεσ εφλογεσ αξίεσ μπορεί να διαφζρουν από τισ πραγματικζσ αξίεσ που κα
πραγματοποιοφνταν ςτα πλαίςια μία ςυνικουσ ςυναλλαγισ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων (περαιτζρω πλθροφορίεσ ςτθ Σθμείωςθ 21).
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2.8 Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ
Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθ ςφνταξθ των ςυνθμμζνων χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων, είναι οι ακόλουκεσ:
1.

Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων
Νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, που είναι το λειτουργικό νόμιςμα και το νόμιςμα
παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ.
υναλλαγζσ και υπόλοιπα ςε ξζνο νόμιςμα
Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τθ χριςθ των ιςοτιμιϊν που
ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και οι υποχρεϊςεισ
που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςτο νόμιςμα λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία
αναφοράσ τθσ κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ιςοτιμία κλειςίματοσ κατά τθν
θμερομθνία αυτι. Κζρδθ και ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ
τζτοιων ςυναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ και από τθ μετατροπι των νομιςματικϊν ςτοιχείων που
εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ
χρθματοοικονομικισ κζςθσ, αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα.
Για ςυναλλαγζσ που περιλαμβάνουν τθν είςπραξθ ι πλθρωμι προκαταβολϊν ςε ξζνο νόμιςμα, θ θμερομθνία
τθσ ςυναλλαγισ για ςκοποφσ κακοριςμοφ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ που κα χρθςιμοποιθκεί, είναι θ
θμερομθνία τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ τθσ μθ χρθματικισ προκαταβολισ ι του αναβαλλόμενου εςόδου.
Τα μθ νομιςματικά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα και αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ
αξία τουσ μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ χρθςιμοποιϊντασ τθν ιςοτιμία που ιςχφει κατά
τθν θμερομθνία προςδιοριςμοφ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από τα μθ νομιςματικά
ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, κεωροφνται ωσ τμιμα τθσ εφλογθσ αξίασ και ςυνεπϊσ,
καταχωροφνται όπου και οι διαφορζσ τθσ εφλογθσ αξίασ.
Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα αλλά και από τθν αποτίμθςθ
τζλουσ χριςθσ νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε ξζνα νομίςματα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ αντιςτάκμιςθσ
ταμειακϊν ροϊν, απεικονίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα και ςωρευτικά ςτα ίδια κεφάλαια.

2.

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ
Τα ενςϊματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίωσ οικόπεδα, κτίρια, μθχανολογικό εξοπλιςμό, μεταφορικά μζςα και
ζπιπλα και εξαρτιματα. Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ
αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςθσ τουσ. Το κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςεσ
δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Οι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα
ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Σθμαντικζσ βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των
αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι, αυξάνουν τθν ικανότθτα παραγωγισ ι
βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα των αντίςτοιχων παγίων. Τα ςτοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά τθν
πϊλθςι ι τθν απόςυρςι τουσ ι όταν δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ
χριςθ τουσ.
Τα ακίνθτα υπό καταςκευι που προορίηονται για τθν παραγωγι, τθν ενοικίαςθ, για διοικθτικοφσ ι άλλουσ
ςκοποφσ ακόμθ και μθ προκακοριςμζνουσ, παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ τουσ μειωμζνα με τα ποςά που
αναγνωρίηονται ωσ ηθμία από απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ. Το κόςτοσ περιλαμβάνει αμοιβζσ επαγγελματιϊν και
για τισ ακινθτοποιιςεισ που ικανοποιοφν τα απαραίτθτα κριτιρια το κεφαλαιοποιθμζνο κόςτοσ δανειςμοφ,
ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που ακολουκεί θ Εταιρεία. Θ απόςβεςθ των ςτοιχείων αυτϊν, όπωσ και των
άλλων ακινθτοποιιςεων, αρχίηει όταν τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία είναι ζτοιμα για τθν προτικζμενθ χριςθ
τουσ.
Οι αποςβζςεισ λογίηονται ςτα αποτελζςματα ζτςι ϊςτε να μειϊνουν το κόςτοσ ι τθν αξία αποτίμθςθσ των
παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, εκτόσ από τθν γθ και τισ ακινθτοποιιςεισ υπό καταςκευι, κατά τθν διάρκεια
τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων, χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτακερι μζκοδο:
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Κατηγορία Παγίου
Κτίρια και εγκαταςτάςεισ κτιρίων
Μθχανιματα και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Μεταφορικά μζςα
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ

Ωφέλιμη Ζωή (έτη)
66
7 - 10
5 -7
3 - 12

Ράγια αξίασ κτιςθσ μικρότερθσ των € 1.500 αποςβζνονται πλιρωσ ςτθ χριςθ απόκτθςισ τουσ. Οι εκτιμϊμενεσ
ωφζλιμεσ ηωζσ των παγίων και οι υπολειμματικζσ τουσ αξίεσ επαναξιολογοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα,
ϊςτε τυχόν αλλαγζσ ςτισ εκτιμιςεισ να εφαρμοςκοφν ςε επόμενεσ χριςεισ. Πταν θ αναπόςβεςτθ αξία ενόσ
ενςϊματου παγίου είναι μεγαλφτερθ από τθν ανακτιςιμθ αξία, τότε θ αξία του παγίου αναπροςαρμόηεται ςτο
φψοσ του ανακτιςιμου ποςοφ, με τθ διαφορά (απομείωςθ) να καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτα
αποτελζςματα.
Το κόςτοσ και οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ των παγίων που αποςφρονται ι πωλοφνται αφαιρείται από τουσ
ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ κατά το χρόνο τθσ πϊλθςθσ ι απόςυρςθσ τουσ και τυχόν κζρδθ ι ηθμιζσ, που
κακορίηονται κατόπιν ςφγκριςθσ των εςόδων από τθν πϊλθςθ με τθ λογιςτικι αξία, περιλαμβάνονται ςτθν
κατάςταςθ ςυνολικϊν ειςοδθμάτων, ςαν μζροσ των λοιπϊν εςόδων/(εξόδων).
Οι τόκοι που προζρχονται από δάνεια που ςυνάφκθκαν ειδικά ι γενικά για τθ χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ
ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, κεφαλαιοποιοφνται ςτθ χριςθ ςτθν οποία προκφπτουν, κατά τθν
διάρκεια τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου των ενςϊματων παγίων, εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια
αναγνϊριςθσ.

3.

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ
Οι λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ αποτελοφνται κυρίωσ από λογιςμικά προγράμματα.
Αυτά εμφανίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ τουσ και αποςβζνονται με τον ρυκμό τθσ εκτιμϊμενθσ από τθν Εταιρεία
ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτακερι μζκοδο. Θ ωφζλιμθ ηωι των λοιπϊν αςϊματων
ακινθτοποιιςεων είναι θ κάτωκι:
Κατθγορία Παγίου
Λογιςμικά προγράμματα

Ωφζλιμθ Ηωι (ζτθ)
3 - 10

Οι εκτιμϊμενεσ ωφζλιμεσ ηωζσ των λοιπϊν αςϊματων ακινθτοποιιςεων, τυχόν υπολειμματικζσ τουσ αξίεσ και θ
μζκοδοσ απόςβεςθσ επαναξιολογοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε τυχόν αλλαγζσ ςτισ εκτιμιςεισ να
εφαρμοςκοφν ςε επόμενεσ χριςεισ. Αλλαγζσ ςτθν αναμενόμενθ ωφζλιμθ ηωι αντιμετωπίηονται ωσ μία αλλαγι
ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ.
4.

Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων
Με τθν εξαίρεςθ τθσ υπεραξίασ και των αςωμάτων παγίων ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ, τα οποία
ελζγχονται για απομείωςθ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ, οι λογιςτικζσ αξίεσ των λοιπϊν μακροπρόκεςμων
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ
υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Πταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ
ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςθσ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων χριςθσ. Πταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό
του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςθσ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ. Πταν θ
αναπόςβεςτθ αξία των ενςϊματων και αςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ
αξία τουσ, τότε το επιπλζον ποςό αφορά ηθμία απομείωςθσ και καταχωρείται απευκείασ ωσ ζξοδο ςτα
αποτελζςματα.
Αντίςτοιχα, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ (εφόςον
υφίςτανται ςχετικζσ ενδείξεισ) είναι ςτοιχεία του ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτο κόςτοσ κτιςθσ ι με βάςθ τθ
μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.
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Για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ, τα περιουςιακά ςτοιχεία ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο επίπεδο
για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να προςδιοριςτοφν ξεχωριςτά. Θ ανακτιςιμθ αξία προςδιορίηεται ωσ θ
μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ. Εφλογθ αξία μείον ζξοδα
πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί να λθφκεί από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μιασ
αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν
αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία χριςθσ είναι θ
κακαρι παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν
από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο που αναμζνεται να προκφψει από τθν
διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του.
Ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται για το ποςό κατά το οποίο θ λογιςτικι αξία ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι
μιασ Μονάδασ Δθμιουργίασ Ταμειακϊν οϊν υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό τουσ, το οποίο είναι το υψθλότερο
μεταξφ εφλογθσ αξίασ μείον τα κόςτθ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ λόγω χριςθσ.
Αντιλογιςμόσ ηθμίασ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςτθκε ςε προθγοφμενα ζτθ,
γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι οι εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ
ανακτιςιμθσ αξίασ ζχουν αλλάξει. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο.
5.

Χρθματοοικονομικά μζςα
Ι. Αρχικι αναγνϊριςθ
Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ενεργθτικοφ ι μία χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αναγνωρίηονται ςτθν
κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ Εταιρείασ, όταν θ Εταιρεία κακίςταται μζροσ των ςυμβατικϊν όρων
του μζςου.
ΙΙ. Αρχικι επιμζτρθςθ
Θ Εταιρεία επιμετρά τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ κατά τθν αρχικι
αναγνϊριςθ ςτθν εφλογθ αξία πλζον/μείον τα κόςτθ ςυναλλαγισ που ςυνδζονται με τθν απόκτθςθ των
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ ι τθν ζκδοςθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, αντίςτοιχα
(άλλα από τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ ςτθν ΕΑΜΚΑ). Θ Εταιρεία
αναγνωρίηει αρχικά τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ όπου δεν περιλαμβάνεται ςθμαντικό ςκζλοσ χρθματοδότθςθσ ςτθ
τιμι ςυναλλαγισ τουσ.
ΙΙΙ. Κατάταξθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ
1. Εμπορικζσ απαιτιςεισ και χρεωςτικοί τίτλοι
Πλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ενεργθτικοφ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 9,
επιμετροφνται μετά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία. Θ βάςθ για τθν
επιμζτρθςι τουσ εξαρτάται τόςο από το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ Εταιρείασ για τθ διαχείριςθ των
χρθματοοικονομικϊν του ςτοιχείων ενεργθτικοφ, όςο από τα χαρακτθριςτικά των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν
τουσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με το επιχειρθματικό τθσ μοντζλο κακορίηεται ςε επίπεδο
χαρτοφυλακίου, ο οποίοσ να αντανακλά πωσ ομάδεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που
διακρατοφνται μζςα ςτο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίηονται μαηί για να επιτευχκεί ο επιχειρθματικόσ ςτόχοσ τθσ
Εταιρείασ, αντί κάκε μζςο χωριςτά. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δθμιουργοφν ταμειακζσ
ροζσ, που αποτελοφνται αποκλειςτικά από πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων, ταξινομοφνται λαμβάνοντασ
υπόψθ το επιχειρθματικό μοντζλο διακράτθςθσ αυτϊν των μζςων. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
τα οποία διακρατοφνται υπό επιχειρθματικό μοντζλο με ςτόχο τθν κατοχι τουσ μζχρι τθν λιξθ και τθν ςυλλογι
των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν, επιμετροφνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ. Εάν ςτο επιχειρθματικό μοντζλο
υπάρχει πρόκεςθ κατοχισ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ ϊςτε να ειςπράττονται οι
ςυμβατικζσ ταμειακζσ ροζσ, αλλά αναμζνεται θ πϊλθςθ τουσ όταν είναι απαραίτθτο (π.χ. ϊςτε να εκπλθρωκεί
μια ειδικι ανάγκθ ρευςτότθτασ), τότε αυτά τα μζςα επιμετροφνται ςτθν ΕΑΜΛΣΕ. Τα χρθματοοικονομικά
ςτοιχεία ενεργθτικοφ που διακρατοφνται εντόσ επιχειρθματικοφ μοντζλου διαφορετικοφ από τα ανωτζρω,
επιμετροφνται ςτθν ΕΑΜΚΑ.
Θ Εταιρεία ζχει ζνα επιχειρθματικό μοντζλο εντόσ του οποίου διαχειρίηεται τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
ενεργθτικοφ, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που θ Εταιρεία τα διαχειρίηεται προκειμζνου να παράγει ταμειακζσ
ροζσ. Συγκεκριμζνα, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ διακρατοφνται εντόσ ενόσ
επιχειρθματικοφ μοντζλου ςτόχοσ του οποίου είναι θ διακράτθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
ενεργθτικοφ για τθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν. Σφμφωνα με αυτό τα χρθματοοικονομικά
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ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ διακρατοφνται μζχρι τθ λιξθ τουσ και ειςπράττονται οι ςυμβατικζσ
ταμειακζσ ροζσ τουσ.
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Θ Εταιρεία για τθν διενζργεια τθσ αξιολόγθςθσ του αν οι ταμειακζσ ροζσ κα πραγματοποιθκοφν ειςπράττοντασ
τισ αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ, εξετάηει
τθν ςυχνότθτα, τθν αξία και το χρόνο των πωλιςεων των προθγοφμενων περιόδων, τον λόγο αυτϊν των
πωλιςεων και τισ προςδοκίεσ τθσ Εταιρείασ αναφορικά με μελλοντικζσ πωλιςεισ.
Εκτόσ από τα ανωτζρω, θ Εταιρεία εξετάηει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για να αξιολογιςει το επιχειρθματικό
μοντζλο, εξαιρουμζνων των ςεναρίων που δεν αναμζνει θ Εταιρεία να ςυμβοφν, όπωσ το “χειρότερο ςενάριο” ι
το “ακραίο ςενάριο”. Κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ άςκθςθσ, θ Εταιρεία εξετάηει όλεσ τισ διακζςιμεσ και
ςχετικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ μεταξφ άλλων πωσ επιμετράται θ απόδοςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και πωσ
γίνεται θ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ, θ Εταιρεία κακορίηει εάν
αποτελεί μζροσ του υπάρχοντοσ επιχειρθματικοφ μοντζλου ι εάν αντιπροςωπεφει ζνα νζο επιχειρθματικό
μοντζλο.
Θ Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρθματικό μοντζλο ςε κάκε περίοδο αναφοράσ ϊςτε να προςδιορίςει εάν το
επιχειρθματικό μοντζλο άλλαξε ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ περίοδο αναφοράσ. Για τισ τρζχουςεσ περιόδουσ
αναφοράσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ, θ Εταιρεία δεν εντόπιςε κάποια αλλαγι ςτο επιχειρθματικό του μοντζλο.
2. Μετοχζσ
Τα χρθματοοικονομικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτον οριςμό των μετοχϊν, όπωσ προβλζπεται από το ΔΛΡ
32, επιμετροφνται μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ ςτθν ΕΑΜΚΑ. Θ Εταιρεία μπορεί να επιλζξει
αμετάκλθτα να παρουςιάηει ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των μετοχϊν, με τθν
προχπόκεςθ ότι οι μετοχζσ δεν διακρατοφνται για διαπραγμάτευςθ. Θ Εταιρεία κάνει τθν ανωτζρω αμετάκλθτθ
επιλογι μεμονωμζνα για κάκε περιουςιακό ςτοιχείο που πλθροί τον οριςμό τθσ μετοχισ κατά το ΔΛΡ 32.
3. Αναταξινομιςεισ
Εάν το επιχειρθματικό μοντζλο, υπό το οποίο θ Εταιρεία διακρατά τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά τθσ
ςτοιχεία, αλλάξει εξαιτίασ εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν αλλαγϊν οι οποίεσ κεωροφνται ςθμαντικζσ για τθν
δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ και είναι ευαπόδεικτεσ επζρχεται αναταξινόμθςθ όλων των χρθματοοικονομικϊν
περιουςιακϊν ςτοιχείων που ζχουν επθρεαςτεί. Θ αναταξινόμθςθ εφαρμόηεται μελλοντικά τθσ θμερομθνίασ
αναταξινόμθςθσ θ οποία είναι θ πρϊτθ μζρα τθσ πρϊτθσ τριμθνιαίασ περιόδου αναφοράσ μετά τθν αλλαγι του
επιχειρθματικοφ μοντζλου. Οι αναταξινομιςεισ αναμζνονται να είναι πολφ ςπάνιεσ. Οι επενδφςεισ ςε μετοχζσ
για τισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει επιλζξει αμετάκλθτα τον προςδιοριςμό ςε ΕΑΜΛΣΕ και κάκε χρθματοοικονομικό
περιουςιακό ςτοιχείο το οποίο ζχει προςδιοριςτεί ςτθν ΕΑΜΚΑ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, δεν μποροφν να
αναταξινομθκοφν, κακϊσ ο προςδιοριςμόσ τουσ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ είναι αμετάκλθτοσ. Κατά τθν
διάρκεια τθσ τρζχουςασ χριςθσ, δεν ζγιναν αναταξινομιςεισ κακϊσ δεν υπιρχε αλλαγι του επιχειρθματικοφ
μοντζλου υπό του οποίου θ Εταιρεία διακρατά τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ.
IV. Κατάταξθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων
Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κατατάςςονται είτε ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν ΕΑΜΚΑ
είτε ωσ λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ (ιτοι ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ). Θ Εταιρεία δεν ζχει κατατάξει
καμία από τισ χρθματοοικονομικζσ του υποχρεϊςεισ ςτθν ΕΑΜΚΑ.
Θ Εταιρεία επιμετρά τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, όπωσ τα ομολογιακά δάνεια, τα ζντοκα τραπεηικά
δάνεια και τισ υπεραναλιψεισ ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ (ιτοι Λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ). Τα
κόςτθ χρθματοδότθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων επαυξιςεων καταβλθτζων κατά τον διακανονιςμό ι
εξοφλιςεων και άμεςων κοςτϊν ζκδοςθσ, αντιμετωπίηονται λογιςτικά ςε δεδουλευμζνθ βάςθ ςτο λογαριαςμό
αποτελεςμάτων χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, και προςτίκενται ςτθν λογιςτικι
αξία του μζςου ςτον βακμό που δεν διακανονίηονται ςτο ζτοσ ςτο οποίο δθμιουργοφνται.
V. Επιμζτρθςθ τθσ απομείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ
Θ Εταιρεία επιμετρά τθν πρόβλεψθ ηθμίασ των απαιτιςεων από πελάτεσ ωσ εκτίμθςθ τθσ παροφςασ αξίασ των
υςτεριςεων ταμειακϊν ροϊν κατά τθν διάρκεια ηωισ των απαιτιςεων από πελάτεσ. Ωσ υςτζρθςθ ταμειακϊν
ροϊν νοείται θ διαφορά μεταξφ των ταμειακϊν ροϊν που οφείλονται ςτθν Εταιρεία όπωσ προβλζπεται
ςυμβατικά ςφμφωνα και των ταμειακϊν ροϊν που θ Εταιρεία αναμζνει να ειςπράξει.
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Θ Εταιρεία υιοκζτθςε τθν απλοποιθμζνθ προςζγγιςθ όςον αφορά τθν εκτίμθςθ των ΑΡΗ για τισ απαιτιςεισ από
πελάτεσ. Θ Εταιρεία ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, επιμετρά τθν πρόβλεψθ ηθμίασ των απαιτιςεων από
πελάτεσ ςε ποςό που ιςοφται με τισ πιςτωτικζσ ηθμίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ. Συνεπϊσ, όλεσ οι απαιτιςεισ
από πελάτεσ τθσ Εταιρείασ κατατάςςονται ςτισ δυο ακόλουκεσ κατθγορίεσ:
Στάδιο 2: Επιμζτρθςθ των ΑΡΗ κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ - χωρίσ πιςτωτικι απομείωςθ. Εάν το
χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ζχει ςθμαντικι αφξθςθ πιςτωτικοφ κινδφνου από τθν αρχικι
αναγνϊριςθ, αλλά δεν ζχει ακόμθ απομειωκεί, κατατάςςεται ςτο Στάδιο 2 και επιμετράται ςτισ ΑΡΗ τθσ
ςυνολικισ ηωισ, που ορίηεται ωσ αναμενόμενθ πιςτωτικι ηθμία που οφείλεται ςε όλα τα πικανά πιςτωτικά
γεγονότα κατά τθν διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ηωισ του. Στάδιο 3: Επιμζτρθςθ των ΑΡΗ για τθν ςυνολικι ηωι
των ςτοιχείων – με πιςτωτικι απομείωςθ. Εάν το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ορίηεται ωσ
πιςτωτικά απομειωμζνο, μεταφζρεται ςτο Στάδιο 3 και επιμετράται ςτισ ΑΡΗ για τθν ςυνολικι ηωι του.
Αντικειμενικό τεκμιριο για ζνα πιςτωτικά απομειωμζνο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ αποτελεί θ
κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν, κακϊσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ςθμαντικζσ οικονομικζσ δυςκολίεσ
του χρεϊςτθ.
Τα ακόλουκα είναι τα βαςικά δεδομζνα που ειςάγονται για τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν πολιτικϊν τθσ
Εταιρείασ, όςον αφορά τισ εκτιμιςεισ των ΑΡΗ τθσ Εταιρείασ:
• Άνοιγμα ςε Ακζτθςθ (“EAD”): αντιπροςωπεφει το ποςό του ανοίγματοσ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ.
• Ρικανότθτα Ακζτθςθσ (“PD”): Θ πικανότθτα ακζτθςθσ είναι μια εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ εντόσ του
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίηοντα. Θ Εταιρεία υπολογίηει τισ Ρικανότθτεσ Ακζτθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ ιςτορικά
ςτοιχεία, τισ παραδοχζσ και τισ μελλοντικζσ εκτιμιςεισ.
• Ηθμία ςε Ρερίπτωςθ Ακζτθςθσ (“LGD”): αντιπροςωπεφει τθν εκτίμθςθ τθσ ηθμίασ που κα πραγματοποιθκεί
κατά τθν θμερομθνία ακζτθςθσ. Θ Ηθμία ςε Ρερίπτωςθ Ακζτθςθσ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ των
ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν του μζςου που οφείλονται και των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν
του μζςου που αναμζνεται να ειςπραχκοφν. Ο προςδιοριςμόσ τθσ Ηθμίασ ςε Ρερίπτωςθ Ακζτθςθσ εξετάηει
επίςθσ και τθν επίδραςθ τθσ ανάκτθςθσ των αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν που προκφπτουν από τισ
εξαςφαλίςεισ που διακρατά θ Εταιρεία.
Θ Εταιρεία δεν κατζχει εξαςφαλίςεισ ωσ μζςα μετρίαςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου που ςχετίηονται με τισ
απαιτιςεισ από πελάτεσ.
Τθν 31.12.2019 θ Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτθςθ από πελάτεσ για τθν οποία να μθν ζχει αναγνωριςτεί
ΑΡΗ, λόγω τθσ επίδραςθσ οποιαςδιποτε αντίςτοιχθσ εξαςφάλιςθσ.
Στο επίκεντρο τθσ επιμζτρθςθσ τθσ ΑΡΗ είναι ο οριςμόσ τθσ ακζτθςθσ. Θ Εταιρεία κεωρεί γεγονόσ ακζτθςθσ
όταν ο οφειλζτθσ είναι ςε κακυςτζρθςθ για περιςςότερεσ από 90 θμζρεσ ι δεν είναι πικανό να αποπλθρϊςει
τισ υποχρεϊςεισ του ςτθν Εταιρεία λόγω οικονομικϊν δυςκολιϊν.
Θ Εταιρεία επιμετρά τα ΑΡΗ ςε ςυλλογικι βάςθ για χαρτοφυλάκια απαιτιςεων από πελάτεσ με παρόμοια
πιςτωτικά χαρακτθριςτικά. Ειδικότερα, θ Εταιρεία εκτιμά τισ ΑΡΗ ομαδοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ βάςει των
κοινϊν χαρακτθριςτικϊν κινδφνου και των θμερϊν κακυςτζρθςθσ.
Επιπλζον, θ Εταιρεία αξιολογεί τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμίεσ που ςχετίηονται με τα χρθματοοικονομικά
ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ, λαμβάνοντασ υπόψθ πλθροφορίεσ που αφοροφν το μζλλον. Οι
πλθροφορίεσ που αφοροφν το μζλλον ενςωματϊνονται ςτο μοντζλο των ΑΡΗ μζςω τθσ εξζταςθσ διάφορων
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πθγϊν τθσ πραγματικισ οικονομικισ πλθροφορίασ και των οικονομικϊν
προβλζψεων.
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει τθ ςχετιηόμενθ πρόβλεψθ ηθμίασ ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ.

VI. υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων
Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται και το
κακαρό ποςό απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ μόνο εάν υπάρχει το παρόν νομικό
δικαίωμα να ςυμψθφίςει τα αναγνωριςμζνα ποςά και προτίκεται να τα εκκακαρίςει ςε κακαρι βάςθ ι να
απαιτιςει το περιουςιακό ςτοιχείο και να διακανονίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα.
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VII. Αποαναγνϊριςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
Θ Εταιρεία παφει να αναγνωρίηει ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ όταν και μόνο όταν
εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμειακϊν ροϊν του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου του
ενεργθτικοφ ι όταν μεταβιβάςει το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ και επί τθσ ουςίασ
μεταβιβάηονται ουςιωδϊσ όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο
χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ.
Μία χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αποαναγνωρίηεται από τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ όταν,
και μόνο όταν, εξοφλείται – δθλαδι όταν θ δζςμευςθ που κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ εκπλθρϊνεται,
ακυρϊνεται ι εκπνζει.
6.

Χρθματικά διακζςιμα
Τα ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν μετρθτά ςτο ταμείο, κατακζςεισ όψεωσ,
προκεςμιακζσ κατακζςεισ, τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ υπερανάλθψθσ, κακϊσ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ
επενδφςεισ οι οποίεσ είναι άμεςα μετατρζψιμεσ ςε ςυγκεκριμζνα ποςά ταμειακϊν διακεςίμων που υπόκεινται
ςε μθ ςθμαντικό κίνδυνο μεταβολισ τθσ αξίασ τουσ.
Θ Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ με αρχικι λιξθ
μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα, κακϊσ και προκεςμιακζσ κατακζςεισ με λιξθ πζραν των
τριϊν μθνϊν για τισ οποίεσ ζχει το δικαίωμα πρόωρθσ ρευςτοποίθςθσ χωρίσ απϊλεια κεφαλαίου. Για τθ
ςφνταξθ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ
ςε τράπεηεσ, κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω.

7.

Εμπορικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Οι εμπορικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα
επιμετροφνται ςφμφωνα με το αποςβεςμζνο κόςτοσ όπου και χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του πραγματικοφ
επιτοκίου. Οι υποχρεϊςεισ ταξινομοφνται ςε βραχυπρόκεςμεσ αν θ πλθρωμι επίκειται εντόσ ενόσ ζτουσ ι
λιγότερο. Εάν όχι παρουςιάηονται ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Οι εμπορικζσ και λοιπζσ
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόροι λογαριαςμοί και ςυνικωσ διακανονίηονται με βάςθ τισ
ςυμφωνθκείςεσ πιςτϊςεισ.

8.

Προβλζψεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ
Ρροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ
αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροϊν πόρων και μπορεί να
πραγματοποιθκεί μία αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ. Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε
θμερομθνία αναφοράσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και προςαρμόηονται προκειμζνου να
αντανακλοφν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που αναμζνεται να απαιτθκεί για διευκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ.
Πταν θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, ποςό τθσ πρόβλεψθσ αποτελεί θ παροφςα
αξία των εξόδων που αναμζνονται να απαιτθκοφν προκειμζνου να τακτοποιθκεί θ υποχρζωςθ.
Αν δεν είναι πλζον πικανό ότι κα απαιτθκεί μία εκροι πόρων προκειμζνου να διακανονιςτεί μια υποχρζωςθ για
τθν οποία ζχει ιδθ ςχθματιςκεί πρόβλεψθ, τότε αυτι αναςτρζφεται.
Σε περιπτϊςεισ όπου θ εκροι οικονομικϊν πόρων ωσ αποτζλεςμα παρουςϊν δεςμεφςεων κεωρείται μθ
πικανι, ι το ποςό τθσ πρόβλεψθσ δεν μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα, δεν αναγνωρίηεται καμία υποχρζωςθ ςτισ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροϊν πόρων οι οποίοι ενςωματϊνουν
οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ.
Ρικανζσ ειςροζσ από οικονομικά οφζλθ για τθν Εταιρεία που δεν πλθροφν ακόμθ τα κριτιρια ενόσ
περιουςιακοφ ςτοιχείου κεωροφνται ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι
οικονομικϊν οφελϊν είναι πικανι.
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9.

Φόροι ειςοδιματοσ (τρζχων και αναβαλλόμενοσ)
Θ επιβάρυνςθ τθσ χριςθσ με φόρουσ ειςοδιματοσ αποτελείται από τουσ τρζχοντεσ φόρουσ, τουσ
αναβαλλόμενουσ φόρουσ και τισ διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγοφμενων χριςεων.
Σρζχουςα φορολογία ειςοδιματοσ
Ο τρζχων φόροσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα. Θ δαπάνθ για
τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει βάςει των κερδϊν τθσ κάκε
εταιρείασ όπωσ αναμορφϊνονται ςτισ φορολογικζσ τθσ δθλϊςεισ και προβλζψεισ για πρόςκετουσ φόρουσ, και
υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ κεςμοκετθμζνουσ ι ουςιαςτικά κεςμοκετθμζνουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ.
Αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ
Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ι οι φορολογικζσ ελαφρφνςεισ που ςχετίηονται με τα οικονομικά βάρθ ι
οφζλθ που προκφπτουν ςτθν χριςθ αλλά ζχουν ιδθ καταλογιςτεί ι κα καταλογιςτοφν από τισ φορολογικζσ
αρχζσ ςε διαφορετικζσ χριςεισ. Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο τθσ
υποχρζωςθσ που προκφπτει από τισ προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ
βάςθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων. Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ δεν λογίηεται
εάν προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι υποχρζωςθσ ςε ςυναλλαγι, εκτόσ
επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, θ οποία όταν ζγινε θ ςυναλλαγι δεν επθρζαςε οφτε το λογιςτικό οφτε το
φορολογικό κζρδοσ ι ηθμία.
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ (liability
method) ςε όλεσ τισ προςωρινζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων μεταξφ
τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. Οι
αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ. Οι
αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται ςε κάκε θμερομθνία χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
και μειϊνονται ςτο βακμό που δε κεωρείται πικανόν ότι κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των
οποίων μζροσ ι το ςφνολο των απαιτιςεων από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ:
• Εκτόσ εάν θ υποχρζωςθ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν απόςβεςθ τθσ
υπεραξίασ ι τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε μία ςυναλλαγι θ οποία
δεν είναι ςυνζνωςθ εταιρειϊν και κατά τθν ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ
οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία.
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ και
μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο
κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν και των μεταφερόμενων
αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν.
• Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου θ απαίτθςθ για αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τισ
εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι του
πακθτικοφ ςε μια ςυναλλαγι που δεν αποτελεί ςυνζνωςθ εταιρειϊν και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν
επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθ χριςθ που θ απαίτθςθ κα πραγματοποιθκεί ι θ υποχρζωςθ κα
τακτοποιθκεί, και βαςίηονται ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που είναι ςε ιςχφ ι
ουςιαςτικά ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Σε περίπτωςθ
αδυναμίασ ςαφοφσ προςδιοριςμοφ του χρόνου αναςτροφισ των προςωρινϊν διαφορϊν εφαρμόηεται ο
φορολογικόσ ςυντελεςτισ που ιςχφει κατά τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ τθσ κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ
κζςθσ, χριςθ.
Ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί ςτα λοιπά ςυνολικά
ειςοδιματα αναγνωρίηεται, επίςθσ, ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα.
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10. Διανομι μερίςματοσ
Τα μερίςματα που διανζμονται προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, αναγνωρίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ κατά τθν περίοδο εκείνθ ςτθν οποία θ πρόταςθ διανομισ τθσ Διοίκθςθσ εγκρίνεται
από τθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων. Επίςθσ, κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι απεικονίηεται ςτισ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ θ επίδραςθ τθσ εγκρικείςασ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων διάκεςθσ
των αποτελεςμάτων και ο τυχόν ςχθματιςμόσ αποκεματικϊν.
Τα ενδιάμεςα μερίςματα τα οποία ζχουν προτακεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο αναγνωρίηονται ςτισ
υποχρεϊςεισ κατά το χρόνο πρόταςισ τουσ.

11. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινζσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ. Το τίμθμα που καταβάλλεται πλζον τθσ
ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτον λογαριαςμό «υπζρ το άρτιο» ςτα ίδια κεφάλαια.
Στισ περιπτϊςεισ που θ Εταιρεία αγοράςει μζροσ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ίδιεσ μετοχζσ), το ποςό που
καταβλικθκε ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε δαπάνθσ, κακαρό από φόρουσ, εμφανίηεται αφαιρετικά
ςτα ίδια κεφάλαια, μζχρι ακφρωςθσ ι πϊλθςθσ των μετοχϊν. Ο αρικμόσ των ιδίων μετοχϊν που κατζχονται από
τθν Εταιρεία δεν μειϊνει τον αρικμό των μετοχϊν που βρίςκονται ςε κυκλοφορία, ωςτόςο επθρεάηει τον
αρικμό των μετοχϊν που περιλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό των κερδϊν ανά μετοχι. Οι ίδιεσ μετοχζσ που
κατζχονται από τθν Εταιρεία δεν ενςωματϊνουν δικαίωμα είςπραξθσ μερίςματοσ. Κατά τθν 31/12/2019 θ
Εταιρεία δεν είχε ςτθν κατοχι του ίδιεσ μετοχζσ.
Επαναγορζσ μετοχϊν τθσ εταιρείασ (ίδιεσ μετοχζσ) αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ και παρουςιάηονται αφαιρετικά
των ιδίων κεφαλαίων. Κατά τθν αγορά, πϊλθςθ, ζκδοςθ ι ακφρωςθ ίδιων μετοχϊν δεν αναγνωρίηεται κζρδοσ ι
ηθμιά ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν ανάμεςα ςτθ λογιςτικι αξία και το
τίμθμα ςε περίπτωςθ επανζκδοςθσ αναγνωρίηονται ςτα ίδια κεφάλαια.
12. Αποκεματικά
Σακτικό αποκεματικό
Σφμφωνα με τον Ελλθνικό εμπορικό νόμο, οι εταιρείεσ πρζπει να μεταφζρουν κατ’ ελάχιςτο 5% των ετιςιων
κακαρϊν κερδϊν τουσ ςε τακτικό αποκεματικό, μζχρισ ότου αυτό το αποκεματικό να γίνει ίςο με το 1/3 του
καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Αυτό το αποκεματικό δεν μπορεί να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ
δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ.
Αποκεματικά αναπτυξιακϊν νόμων και λοιπά αφορολόγθτα αποκεματικά
Αυτά τα αποκεματικά αφοροφν κζρδθ που δεν ζχουν φορολογθκεί με βάςθ τον ιςχφοντα φορολογικό
ςυντελεςτι ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον φορολογικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα και περιλαμβάνουν
αποκεματικά τα οποία προζρχονται από φορολογθμζνα κζρδθ και αφοροφν ίδια ςυμμετοχι ςε αναπτυξιακοφσ
νόμουσ. Τα αποκεματικά αυτά κα είναι φορολογθτζα με βάςθ το φορολογικό ςυντελεςτι που κα ιςχφει κατά το
χρόνο τθσ διανομισ τουσ ςτουσ μετόχουσ ι μετατροπισ τουσ ςε μετοχικό κεφάλαιο, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ
ςυνκικεσ.
13. Κρατικζσ επιχορθγιςεισ
Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ όταν αναμζνεται με βεβαιότθτα ότι θ
επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και θ Εταιρεία κα ςυμμορφωκεί με όλουσ τουσ ςχετικοφσ προβλεπόμενουσ όρουσ.
Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων,
αναγνωρίηονται όταν υπάρχει εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και όλοι οι ςχετικοί όροι κα
τθρθκοφν. Οι επιχορθγιςεισ αυτζσ καταχωροφνται ςε λογαριαςμό αναβαλλόμενου εςόδου και μεταφζρονται
ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου βάςει τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ διάρκειασ ηωισ του
περιουςιακοφ ςτοιχείου που επιχορθγικθκε.
Κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα (π.χ. για επανεκπαίδευςθ προςωπικοφ), καταχωροφνται ςε
μεταβατικοφσ λογαριαςμοφσ και αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που
απαιτείται ζτςι ϊςτε να αντιςτοιχίηονται με τα ζξοδα που προορίηονται να αποηθμιϊςουν.
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14. Μιςκϊςεισ
Η Εταιρεία ωσ μιςκωτισ
Θ Εταιρεία εκτιμά εάν μια ςφμβαςθ αποτελεί ι εμπεριζχει μίςκωςθ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφσ αυτισ και
αναγνωρίηει κατά περίπτωςθ ζνα περιουςιακό ςτοιχείο με δικαίωμα χριςθσ και μια αντίςτοιχθ υποχρζωςθ από
τθν μίςκωςθ για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ςτισ οποίεσ είναι μιςκωτισ, εκτόσ από τισ βραχυπρόκεςμεσ
μιςκϊςεισ (που ορίηονται ωσ μιςκϊςεισ με διάρκεια μίςκωςθσ 12 μθνϊν ι λιγότερο) και μιςκϊςεισ
υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου χαμθλισ αξίασ. Για τισ μιςκϊςεισ αυτζσ, θ Εταιρεία αναγνωρίηει τα
μιςκϊματα ωσ λειτουργικά ζξοδα με τθν ευκεία μζκοδο, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.
Θ υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ αρχικά επιμετράται ςτθν παροφςα αξία των μιςκωμάτων τα οποία παραμζνουν
ανεξόφλθτα κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ μιςκωτικισ περιόδου, τα οποία προεξοφλοφνται με το τεκμαρτό
επιτόκιο τθσ μίςκωςθσ. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να κακοριςτεί εφκολα, θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί το
διαφορικό επιτόκιο δανειςμοφ του. Τα μιςκϊματα που περιλαμβάνονται ςτθν επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ από
τθ μίςκωςθ αποτελοφνται από:
 ςτακερά μιςκϊματα (περιλαμβανομζνων των ουςιαςτικά ςτακερϊν μιςκωμάτων), μειωμζνα κατά τυχόν
κίνθτρα μίςκωςθσ,
 κυμαινόμενα μιςκϊματα τα οποία εξαρτϊνται από ζναν δείκτθ ι ζνα επιτόκιο, τα οποία αρχικά
επιμετρϊνται με χριςθ του δείκτθ ι του επιτοκίου κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ μιςκωτικισ περιόδου,
 ποςά τα οποία αναμζνεται να καταβάλλει ο μιςκωτισ βάςει των εγγυιςεων υπολειμματικισ αξίασ,
 τθν τιμι άςκθςθσ του δικαιϊματοσ αγοράσ εάν είναι μάλλον βζβαιο ότι ο μιςκωτισ κα αςκιςει το εν λόγω
δικαίωμα, και
 τθν καταβολι ποινισ για καταγγελία τθσ μίςκωςθσ, εάν θ διάρκεια μίςκωςθσ αποτυπϊνει τθν άςκθςθ
δικαιϊματοσ του μιςκωτι για καταγγελία τθσ μίςκωςθσ.
Θ υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ επιμετράται μεταγενζςτερα, αυξάνοντασ τθν λογιςτικι αξία για να
αποτυπωκοφν οι τόκοι επί τθσ υποχρζωςθσ από τθν μίςκωςθ (με χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ
επιτοκίου) και μειϊνοντασ τθν λογιςτικι αξία για να αποτυπωκοφν οι καταβολζσ των μιςκωμάτων. Θ Εταιρεία
επανεπιμετρά τθν υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ (και κάνει τισ αντίςτοιχεσ προςαρμογζσ ςτα ςχετικά
δικαιϊματα χριςθσ παγίων) εάν:
 επζλκει αλλαγι ςτθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ι εάν επζλκει μεταβολι ςτθν εκτίμθςθ του δικαιϊματοσ
αγοράσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι θ υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ επανεπιμετράται προεξοφλϊντασ τα
ανακεωρθμζνα μιςκϊματα με βάςθ το ανακεωρθμζνο προεξοφλθτικό επιτόκιο.
 επζλκει μεταβολι ςτα μιςκϊματα εξαιτίασ τθσ μεταβολισ ςτον δείκτθ ι ςτο επιτόκιο ι ςτα ποςά τα οποία
αναμζνεται να καταβλθκοφν λόγω τθσ εγγφθςθσ υπολειμματικισ αξίασ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ
υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ επιμετράται προεξοφλϊντασ τα ανακεωρθμζνα μιςκϊματα με βάςθ το αρχικό
προεξοφλθτικό επιτόκιο.
 μια μίςκωςθ τροποποιείται και θ τροποποίθςθ τθσ μίςκωςθσ δεν αντιμετωπίηεται λογιςτικά ωσ χωριςτι
μίςκωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι θ υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ επανεπιμετράται προεξοφλϊντασ τα
ανακεωρθμζνα μιςκϊματα κάνοντασ χριςθ του ανακεωρθμζνου προεξοφλθτικοφ επιτοκίου.
Το χρθματοοικονομικό κόςτοσ μίασ υποχρζωςθσ μίςκωςθσ κατανζμεται κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ
περιόδου με τζτοιον τρόπο, οφτωσ ϊςτε να προκφπτει ζνα ςτακερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλθτου
υπολοίπου τθσ υποχρζωςθσ.
Θ υποχρζωςθ από τθν μίςκωςθ παρουςιάηεται διακριτά ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ.
Το δικαίωμα χριςθσ παγίων εμπεριζχει το ποςό τθσ αρχικισ επιμζτρθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ υποχρζωςθσ από τθν
μίςκωςθ, τα μιςκϊματα τα οποία καταβλικθκαν κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ μιςκωτικισ περιόδου ι
προγενζςτερα αυτισ, και τυχόν αρχικζσ άμεςεσ δαπάνεσ. Μεταγενζςτερα επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ μειωμζνα
κατά τισ τυχόν ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ ηθμίεσ απομείωςθσ (ςφμφωνα με το ΔΛΡ 16). Θ Εταιρεία
εφαρμόηει το Δ.Λ.Ρ. 36 προκειμζνου να προςδιορίςει εάν το περιουςιακό ςτοιχείο με δικαίωμα χριςθσ ζχει
απομειωκεί. Στισ περιπτϊςεισ που θ Εταιρεία αναλαμβάνει ςυμβατικά τθν υποχρζωςθ να αποςυναρμολογιςει
και να απομακρφνει το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο, να αποκαταςτιςει το χϊρο που ζχει τοποκετθκεί ι
να αποκαταςτιςει το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία προβλζπεται από τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, αναγνωρίηει μια πρόβλεψθ θ οποία επιμετράται
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ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 37. Τα κόςτθ αυτά προςαυξάνουν τθν λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου με
δικαίωμα χριςθσ. Θ Εταιρεία δεν επιβαρφνκθκε με κάποιο από αυτά τα κόςτθ κατά τισ περιόδουσ που
παρουςιάηονται ςτισ εν λόγω χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
Τα δικαιϊματα χριςθσ παγίων αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ χρονικι περίοδο μεταξφ τθσ διάρκειασ τθσ
μίςκωςθσ και τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του εκάςτοτε υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Εάν ωσ αποτζλεςμα τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ μεταβιβάηεται θ κυριότθτα του εκάςτοτε υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου ι ςτο
κόςτοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου με δικαίωμα χριςθσ ζχει ενςωματωκεί το τίμθμα εξαγοράσ του
υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου δεδομζνου ότι θ Εταιρεία αναμζνει να εξαςκιςει το δικαίωμα αγοράσ
αυτοφ, το εν λόγω περιουςιακό ςτοιχείο με δικαίωμα χριςθσ αποςβζνεται ςτθν ωφζλιμθ ηωι του εκάςτοτε
υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ απόςβεςθ ξεκινά από τθν ζναρξθ τθσ μιςκωτικισ περιόδου.
Τα δικαιϊματα χριςθσ παγίων παρουςιάηονται διακριτά ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ.
Τα κυμαινόμενα μιςκϊματα τα οποία δεν εξαρτϊνται από κάποιο δείκτθ ι επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται ςτθν
επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ από τθν μίςκωςθ και κατά ςυνζπεια δεν αποτελοφν ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ
λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου με δικαίωμα χριςθσ. Οι ςχετικζσ πλθρωμζσ αναγνωρίηονται ωσ
ζξοδο τθν περίοδο κατά τθν οποία επιλκε το γεγονόσ ι ο όροσ ενεργοποίθςθσ αυτϊν των καταβολϊν και
περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι “Λοιπά λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα)” ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ.
Σφμφωνα με όςα προβλζπει το Δ.Ρ.Χ.Α. 16, θ Εταιρεία εφάρμοςε τθν πρακτικι διευκόλυνςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 16
ςφμφωνα με τθν οποία ο μιςκωτισ δεν υποχρεοφται να διαχωρίςει τα μθ μιςκωτικά ςτοιχεία, και επομζνωσ ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ δεν αντιμετωπίηει λογιςτικά κάκε μιςκωτικό και ςχετικό μθ μιςκωτικό ςτοιχείο ωσ ενιαία
ςφμβαςθ.
Η Εταιρεία ωσ εκμιςκωτισ
Οι μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Εταιρεία είναι εκμιςκωτισ κατατάςςονται είτε ωσ χρθματοδοτικζσ είτε ωσ
λειτουργικζσ. Πταν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ μίςκωςθσ μεταβιβάηονται ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και οι
ωφζλειεσ που ςυνοδεφουν τθν κυριότθτα του ςτον μιςκωτι, θ μίςκωςθ κατατάςςεται ωσ χρθματοδοτικι. Πλεσ
οι άλλεσ μιςκϊςεισ κατατάςςονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.
Πταν θ Εταιρεία είναι ενδιάμεςοσ μιςκωτισ, αντιμετωπίηει λογιςτικά τθν κφρια μίςκωςθ και τθν υπεκμίςκωςθ
ωσ δυο χωριςτζσ ςυμβάςεισ. Θ υπεκμίςκωςθ κατατάςςεται ωσ χρθματοδοτικι ι λειτουργικι ωσ εξισ:
•
•

εάν θ κφρια μίςκωςθ είναι βραχυπρόκεςμθ μίςκωςθ που θ Εταιρεία, ωσ μιςκωτισ, ζχει εφαρμόςει τθν
παραγράφου 6 του προτφπου, θ υπεκμίςκωςθ κατατάςςεται ωσ λειτουργικι μίςκωςθ
διαφορετικά, θ υπεκμίςκωςθ κατατάςςεται ςε ςχζςθ με το δικαίωμα χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου
που προκφπτει από τθν κφρια μίςκωςθ και όχι με αναφορά ςτο υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο

Θ Εταιρεία δεν ζχει ςυμβάςεισ ςτισ οποίεσ να λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ μιςκωτισ.

15. Κόςτοσ δανειςμοφ
Το κόςτοσ δανειςμοφ το οποίο αποδίδεται άμεςα ςτθν αγορά, καταςκευι ι παραγωγι επιλζξιμων ςτοιχείων
του ενεργθτικοφ για τα οποία απαιτείται ςθμαντικι περίοδοσ μζχρι να είναι ζτοιμα για τθν προτικζμενθ χριςθ
ι πϊλθςι τουσ, προςτίκεται ςτο κόςτοσ κτιςθσ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων μζχρι τθν χρονικι ςτιγμι
που αυτά κα είναι ουςιαςτικά ζτοιμα για τθν προτικζμενθ χριςθ ι πϊλθςι τουσ. Το κόςτοσ δανειςμοφ ςτισ
υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ επιβαρφνει τα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιείται.

Σελίδα 31 από 47

ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 31 Δεκεμβρίου 2019
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

3.

ΤΙΟΘΕΣΘΘ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΘΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΦΟΡΑ
(ΔΠΧΑ)

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ
Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1 Λανουαρίου 2019 ι μεταγενζςτερα. Πςα εξ’ αυτϊν αναμζνεται να ζχουν
επίδραςθ ςτθν Εταιρεία, παρατίκενται παρακάτω.
3.1 Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για τθν κλειόμενθ οικονομικι χριςθ
Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του ΔΠΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ»
Αυτι θ ςθμείωςθ εξθγεί τθν επίδραςθ τθσ υιοκζτθςθσ του ΔΡΧΑ 16 “Μιςκϊςεισ” ςτισ Χρθματοοικονομικζσ
Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και περιγράφει τισ νζεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται από 1 Λανουαρίου 2019.
α. Αλλαγζσ ςε λογιςτικζσ πολιτικζσ
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ζνα ολοκλθρωμζνο μοντζλο για τθν αναγνϊριςθ των μιςκϊςεων και τον χειριςμό αυτϊν
επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τόςο για τουσ μιςκωτζσ όςο και για τουσ εκμιςκωτζσ. Το νζο Ρρότυπο για
τισ μιςκϊςεισ ειςάγει ζνα μοντζλο ελζγχου για τον προςδιοριςμό των μιςκϊςεων, διακρίνοντασ τισ ςυμβάςεισ
μίςκωςθσ από τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν με κριτιριο του εάν το περιουςιακό ςτοιχείο το οποίο αποτελεί
αντικείμενο τθσ μίςκωςθσ ελζγχεται από τον μιςκωτι. Το πρότυπο αυτό αντικακιςτά τα ακόλουκα Ρρότυπα και
Διερμθνείεσ:





Δ.Λ.Ρ. 17 «Μιςκϊςεισ»
Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 4 «Ο προςδιοριςμόσ του εάν μια ςυμφωνία εμπεριζχει μίςκωςθ»
Μ.Ε.Δ. 15 «Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ- Κίνθτρα»
Μ.Ε.Δ. 27 «Εκτίμθςθ τθσ ουςίασ των ςυναλλαγϊν που ςυνεπάγονται τον νομικό τφπο τθσ μίςκωςθσ»

Το Δ.Ρ.Χ.Α. 16 ειςάγει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των μιςκϊςεων από τθν πλευρά του
μιςκωτι υπό τθν ζννοια ότι καταργείται πλζον θ διάκριςθ μεταξφ τθσ λειτουργικισ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ,
όπωσ ίςχυε κατά το παρελκόν ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 17, και απαιτείται από τον μιςκωτι κατά τθν ζναρξθ τθσ
μίςκωςθσ θ αναγνϊριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου με δικαίωμα χριςθσ και μιασ υποχρζωςθσ από τθν μίςκωςθ
για όλεσ τισ μιςκϊςεισ με εξαίρεςθ τισ βραχυπρόκεςμεσ μιςκϊςεισ και τισ μιςκϊςεισ υποκείμενου περιουςιακοφ
ςτοιχείου χαμθλισ αξίασ. Αντικζτωσ με τισ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτθν λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των μιςκϊςεων
για τουσ μιςκωτζσ, οι απαιτιςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 16 για τθν λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των μιςκϊςεων από τθν πλευρά
των εκμιςκωτϊν παρζμειναν ςε μεγάλο βακμό άκικτεσ εν ςυγκρίςει με το Δ.Λ.Ρ. 17, και κατά ςυνζπεια, ςυνεχίηεται
να απαιτείται από τουσ εκμιςκωτζσ θ ταξινόμθςθ των μιςκϊςεων ωσ χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ. Ραρόλα αυτά,
ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 16, ο ενδιάμεςοσ εκμιςκωτισ (υπεκμιςκωτισ) πρζπει να ταξινομιςει τθν υπεκμίςκωςθ ωσ
χρθματοδοτικι ι λειτουργικι ζχοντασ ωσ κριτιριο το περιουςιακό ςτοιχείο με δικαίωμα χριςθσ τθσ κφριασ μίςκωςθσ
και όχι το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο. Επιπλζον, το Δ.Ρ.Χ.Α. 16 παρζχει κακοδιγθςθ ωσ προσ τθν λογιςτικι
αντιμετϊπιςθ των ςυναλλαγϊν πϊλθςθσ και επαναμίςκωςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και απαιτεί εν ςυνόλω
τθν διενζργεια εκτεταμζνων γνωςτοποιιςεων ςε ςφγκριςθ με το Δ.Λ.Ρ. 17.
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β. Επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ
Με τθν υιοκζτθςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 16, θ Εταιρεία εφάρμοςε μια ενιαία προςζγγιςθ αναγνϊριςθσ και επιμζτρθςθσ για
όλεσ τισ μιςκϊςεισ, εκτόσ από τισ βραχυπρόκεςμεσ μιςκϊςεισ και τισ μιςκϊςεισ υποκείμενου περιουςιακοφ
ςτοιχείου χαμθλισ αξίασ. Θ Εταιρεία επζλεξε να αναγνωρίηει ωσ ζξοδα τα μιςκϊματα των βραχυπρόκεςμων
μιςκϊςεων και των μιςκϊςεων υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου χαμθλισ αξίασ με τθν ευκεία μζκοδο ςε όλθ
τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.
Εξαιρουμζνων των βραχυπρόκεςμων μιςκϊςεων και των μιςκϊςεων υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου χαμθλισ
αξίασ, θ Εταιρεία αναγνϊριςε δικαιϊματα χριςθσ παγίων και τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ από μίςκωςθ για όλεσ τισ
μιςκϊςεισ που είχαν προθγουμζνωσ ταξινομθκεί ωσ λειτουργικζσ. Τα δικαιϊματα χριςθσ παγίων αναγνωρίςτθκαν ςε
ποςό ίςο με το ποςό των υποχρεϊςεων από μιςκϊςεισ, προςαρμοςμζνο με τυχόν προπλθρωμζσ που είχαν
προθγουμζνωσ αναγνωριςκεί. Δεν υπιρχαν επαχκείσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ για τισ οποίεσ κα απαιτείτο προςαρμογι
ςτο περιουςιακό ςτοιχείο με δικαίωμα χριςθσ κατά τθν θμερομθνία αρχικισ εφαρμογισ.
Οι υποχρεϊςεισ από μιςκϊςεισ αναγνωρίςτθκαν βάςει τθσ τρζχουςασ αξίασ των υπολειπόμενων μιςκωμάτων,
προεξοφλθμζνων με το διαφορικό επιτόκιο δανειςμοφ κατά τθν θμερομθνία αρχικισ εφαρμογισ.
Θ Εταιρεία εφάρμοςε ενιαίο προεξοφλθτικό επιτόκιο ςε κάκε κατθγορία μιςκϊςεων με παρόμοια χαρακτθριςτικά
(όπωσ μιςκϊςεισ με αντίςτοιχθ διάρκεια, για παρόμοια πάγια και ςε αντίςτοιχο οικονομικό περιβάλλον).
ΔΠΧΑ 9 (Σροποποίθςθ) «Δικαίωμα Προπλθρωμισ με Αρνθτικι Αποηθμίωςθ»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με δικαίωμα προπλθρωμισ που
επιτρζπουν ι απαιτοφν από ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ είτε να καταβάλει είτε να λάβει εφλογθ αποηθμίωςθ για τθν
πρόωρθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ (υπό τθν ζννοια ότι από τθν πλευρά του κατόχου του περιουςιακοφ ςτοιχείου ενδζχεται
να υπάρχει επιβάρυνςθ λόγω πρόωρθσ εξόφλθςθσ) επιτρζπεται να επιμετρθκοφν ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ ι ςτθν
εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει ςθμαντικι επίδραςθ
ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ ι/και ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ τθσ Εταιρείασ.
ΔΛΠ 28 (Σροποποιιςεισ) «Μακροπρόκεςμεσ υμμετοχζσ ςε υγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ»
Οι τροποποιιςεισ ςχετίηονται με το κατά πόςο θ επιμζτρθςθ (και κυρίωσ θ απομείωςθ) των μακροπρόκεςμων
ςυμμετοχϊν ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ, οι οποίεσ ςτθν ουςία, αποτελοφν μζροσ τθσ κακαρισ
επζνδυςθσ ςτθ ςυγγενι επιχείρθςθ ι ςτθν κοινοπραξία, διζπονται από το ΔΡΧΑ 9, ΔΛΡ 28 ι ζνα ςυνδυαςμό των δφο
προτφπων. Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι μια οικονομικι οντότθτα εφαρμόηει το ΔΡΧΑ 9, προτοφ εφαρμόςει το
ΔΛΡ 28, ςε αυτζσ τισ μακροπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ για τισ οποίεσ δεν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ.
Κατά τθν εφαρμογι του ΔΡΧΑ 9 θ οικονομικι οντότθτα δε λαμβάνει υπόψθ τυχόν προςαρμογζσ ςτθν λογιςτικι αξία
των μακροπρόκεςμων ςυμμετοχϊν οι οποίεσ προκφπτουν από τθν εφαρμογι του ΔΛΡ 28. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει
επίδραςθ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ ι/και ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ τθσ Εταιρείασ.
Διερμθνεία ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότθτα ςχετικά με τισ κεωριςεισ φόρου ειςοδιματοσ»
Θ διερμθνεία προςδιορίηει το φορολογθτζο κζρδοσ (φορολογθτζα ηθμιά), τισ φορολογικζσ βάςεισ, τισ
αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμιζσ, τουσ αχρθςιμοποίθτουσ πιςτωτικοφσ φόρουσ και φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ,
όταν υπάρχει αβεβαιότθτα για τθν λογιςτικι μεταχείριςθ του φόρου ειςοδιματοσ βάςει του ΔΛΡ 12 (Φόροσ
Ειςοδιματοσ).
Θ διερμθνεία προβλζπει ότι μια οικονομικι οντότθτα οφείλει να αξιολογεί τθν πικανότθτα θ αρμόδια φορολογικι
αρχι να αποδεχκεί τον υιοκετθμζνο ι προτεινόμενο από τθν οντότθτα λογιςτικό χειριςμό ενόσ φορολογικοφ
κζματοσ (ι μιασ ομάδασ κεμάτων) ςτθ διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ.
Εάν θ οικονομικι οντότθτα εκτιμιςει ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ φορολογικόσ χειριςμόσ είναι το πικανότερο να γίνει
αποδεκτόσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ, τότε κακορίηει τθ φορολογικι επίδραςθ αυτοφ ςφμφωνα με τον χειριςμό που
ζχει ιδθ επιλεχκεί.
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Εάν θ οικονομικι οντότθτα εκτιμιςει ότι θ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι μεταχείριςθ, ςυνοδεφεται από υψθλι
αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν αποδοχι τθσ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, τότε οφείλει να χρθςιμοποιιςει το
πικανότερο ποςό ι τθν αναμενόμενθ αξία για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ επίδραςθσ.
Θ παραπάνω απόφαςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςτθ μζκοδο που παρζχει καλφτερεσ προβλζψεισ για τθν επίλυςθ τθσ
αβεβαιότθτασ.
Θ διερμθνεία δεν ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ ι/και ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ
τθσ Εταιρείασ.
ΔΛΠ 19 (Σροποποιιςεισ) «Μεταβολι, περικοπι ι διακανονιςμόσ προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν»
Οι τροποποιιςεισ απαιτοφν τισ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν επικαιροποιθμζνεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ για τον
προςδιοριςμό του κόςτουσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ και του κακαροφ τόκου για το υπόλοιπο τθσ ετιςιασ περιόδου
αναφοράσ, μετά τθν πραγματοποίθςθ μιασ μεταβολισ, περικοπισ ι ενόσ διακανονιςμοφ του προγράμματοσ
κακοριςμζνων παροχϊν. Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν επίςθσ, πϊσ επθρεάηεται θ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ανϊτατου ορίου του περιουςιακοφ ςτοιχείου από το λογιςτικό χειριςμό μιασ μεταβολισ, περικοπισ ι ενόσ
διακανονιςμοφ του προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν
χρθματοοικονομικι κζςθ ι/και ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ τθσ Εταιρείασ.

3.2 Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και νζεσ ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοςτζα για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2020
ΔΠΧΑ 10 (Σροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ΔΛΠ 28 «Επενδφςεισ ςε υγγενείσ
επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ: Πϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και τθσ
ςυγγενοφσ του εταιρείασ ι τθσ κοινοπραξίασ του»
Οι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν μια αναγνωριςμζνθ αςυνζπεια μεταξφ των απαιτιςεων του ΔΡΧΑ 10 και εκείνεσ
του ΔΛΡ 28, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πϊλθςθσ ι τθσ ειςφοράσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ του επενδυτι
και τθσ ςυγγενοφσ του εταιρείασ ι τθσ κοινοπραξίασ του. Θ κφρια ςυνζπεια των τροποποιιςεων είναι ότι ζνα πλιρεσ
κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει μια επιχείρθςθ (είτε ςτεγάηεται ςε μια κυγατρικι
είτε όχι). Ζνα μερικό κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν
ςυνιςτοφν επιχείρθςθ, ακόμθ και αν τα ςτοιχεία αυτά ςτεγάηονται ςε κυγατρικι. Το Δεκζμβριο του 2015 το ΣΔΛΡ
ανζβαλε επ’ αόριςτο τθν θμερομθνία εφαρμογισ τθσ τροποποίθςθσ αυτισ, αναμζνοντασ το αποτζλεςμα του ζργου
του για τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
«Εννοιολογικό πλαίςιο Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ»
Το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ανακεωρθμζνο εννοιολογικό πλαίςιο για τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ ςτισ 29 Μαρτίου
2018. Το εννοιολογικό πλαίςιο κακορίηει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο εννοιϊν για τθ χρθματοοικονομικι
πλθροφόρθςθ. Οι ζννοιεσ αυτζσ ςυμβάλλουν ςτον κακοριςμό προτφπων, τθν κακοδιγθςθ των ςυντακτϊν για τθν
ανάπτυξθ ςυνεπϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και τθν υποςτιριξθ ςτθν προςπάκεια τουσ να κατανοιςουν και να
ερμθνεφςουν τα πρότυπα. Το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων εξζδωςε επίςθσ ζνα ςυνοδευτικό ζγγραφο,
«Τροποποιιςεισ ςτισ παραπομπζσ του εννοιολογικοφ πλαιςίου», το οποίο κακορίηει τισ τροποποιιςεισ των
προτφπων που επθρεάηονται προκειμζνου να επικαιροποιθκοφν οι αναφορζσ ςτο ανακεωρθμζνο εννοιολογικό
πλαίςιο. Στόχοσ του εγγράφου είναι θ υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτο ανακεωρθμζνο εννοιολογικό πλαίςιο ΔΡΧΑ για
τισ εταιρείεσ που υιοκετοφν το εννοιολογικό πλαίςιο για να αναπτφξουν λογιςτικζσ πολιτικζσ όταν κανζνα πρότυπο
ΔΡΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τουσ ςυντάκτεσ που αναπτφςςουν λογιςτικζσ πολιτικζσ βάςει του εννοιολογικοφ
πλαιςίου, ιςχφει για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2020.
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ΔΠΧΑ 3 (Σροποποιιςεισ) «υνενϊςεισ Επιχειριςεων»
Τον Οκτϊβριο 2018, το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB) εξζδωςε τροποποιιςεισ αναφορικά με τον
οριςμό μιασ Επιχείρθςθσ (τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 3) με ςκοπό τθν επίλυςθ των δυςκολιϊν που προκφπτουν όταν
μια οικονομικι οντότθτα προςδιορίηει εάν ζχει αποκτιςει μια επιχείρθςθ ι μια ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων. Οι
τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ςυνενϊςεισ επιχειριςεων για τισ οποίεσ θ θμερομθνία απόκτθςθσ αρχίηει τθν ι
μετά τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ ετιςιασ λογιςτικισ περιόδου που αρχίηει τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2020 και για
απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων που ςυμβαίνουν τθν ι μετά τθν ζναρξθ αυτισ τθσ περιόδου. Θ πρόωρθ
εφαρμογι τθσ τροποποίθςθσ επιτρζπεται και οφείλει να γνωςτοποιείται. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

ΔΛΠ 1 (Σροποποιιςεισ) «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» και ΔΛΠ 8 (Σροποποιιςεισ) «Λογιςτικζσ
πολιτικζσ, αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και λάκθ: Οριςμόσ τθσ ςθμαντικότθτασ»
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τον οριςμό τθσ ςθμαντικότθτασ και τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να
εφαρμοςτεί. Ο νζοσ οριςμόσ αναφζρει πωσ «πλθροφόρθςθ κεωρείται ςθμαντικι εφόςον όταν παραλείπεται,
αποκρφπτεται ι είναι ανακριβισ, εφλογα αναμζνεται να επθρεάςει τισ αποφάςεισ των κφριων χρθςτϊν των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, που λαμβάνουν με βάςθ αυτζσ τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ
παρζχουν οικονομικι πλθροφόρθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα». Επιπλζον, βελτιϊκθκαν οι επεξθγιςεισ που
ςυνοδεφουν τον οριςμό τθσ ςθμαντικότθτασ. Οι τροποποιιςεισ διαςφαλίηουν ότι ο οριςμόσ τθσ ςθμαντικότθτασ είναι
ςυνεπισ ςε όλα τα πρότυπα των ΔΡΧΑ. Οι τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν
χρθματοοικονομικι κζςθ ι/και ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ τθσ Εταιρείασ, ενϊ τίκενται ςε ιςχφ για ετιςιεσ
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2020, με δικαίωμα πρόωρθσ εφαρμογισ αυτϊν.

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Σροποποιιςεισ) “Αναμόρφωςθ επιτοκίων αναφοράσ”
Οι τροποποιιςεισ παρζχουν ζνα πρϊτο πλαίςιο για τθν ομαλι μετάβαςθ από ζναν υφιςτάμενο δείκτθ αναφοράσ
επιτοκίου (IBOR) ςε ζνα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότθτεσ που εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ λογιςτικισ
αντιςτάκμιςθσ του ΔΡΧΑ 9 ι του ΔΛΡ 39, οι οποίεσ απαιτοφν τθν ανάλυςθ των αναμενόμενων μελλοντικϊν
γεγονότων με τθ χριςθ ενόσ επιτοκίου αναφοράσ.
Επιπλζον, οι τροποποιιςεισ ςυμπεριλαμβάνουν προςαρμογζσ του ΔΡΧΑ 7 (Χρθματοοικονομικά Μζςα:
Γνωςτοποιιςεισ) ςχετικά με τισ πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται ωσ αποτζλεςμα τθσ αβεβαιότθτασ που
προκφπτει από τθ μεταρρφκμιςθ των επιτοκίων αναφοράσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν
χρθματοοικονομικι κζςθ ι/και ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ τθσ Εταιρείασ, ενϊ τίκενται ςε ιςχφ για ετιςιεσ
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2020, με δικαίωμα πρόωρθσ εφαρμογισ αυτϊν.
ΔΛΠ 1 (Σροποποιιςεισ) “Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων: Σαξινόμθςθ των Τποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ ι Μακροπρόκεςμεσ”

ωσ

Οι τροποποιιςεισ ζχουν ςτόχο τθν επίτευξθ ςυνζπειασ ςτθν εφαρμογι των απαιτιςεων του προτφπου, βοθκϊντασ
τισ εταιρείεσ να κακορίςουν κατά πόςο ο δανειςμόσ και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ με αβζβαιθ θμερομθνία
διακανονιςμοφ ταξινομοφνται ωσ βραχυπρόκεςμεσ ι
μακροπρόκεςμεσ
υποχρεϊςεισ, ςτθν Κατάςταςθ
Χρθματοοικονομικισ Κζςθσ. Οι τροποποιιςεισ επθρεάηουν τθν παρουςίαςθ των υποχρεϊςεων ςτθν Κατάςταςθ
Χρθματοοικονομικισ Κζςθσ, ενϊ δεν τροποποιοφν τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ ι το
χρόνο αναγνϊριςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, υποχρζωςθσ, εςόδου ι εξόδου ι τισ γνωςτοποιιςεισ επί των
ςτοιχείων αυτϊν. Επίςθσ, οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ απαιτιςεισ ταξινόμθςθσ για το δανειςμό, τον οποίο
μπορεί να διακανονίςει μία εταιρεία εκδίδοντασ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2022 ενϊ επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι.

Σελίδα 35 από 47

ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 31 Δεκεμβρίου 2019
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το 2017 του
ΔΛΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων) κφκλοσ 2015-2017
Οι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω, υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με ιςχφ από τθν
01.01.2019 και περιγράφουν αλλαγζσ ςε τρία πρότυπα. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ
και εταιρικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
ΔΠΧΑ 3 «υνενϊςεισ επιχειριςεων» & ΔΠΧΑ 11 «χιματα υπό κοινό ζλεγχο»
Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 3 αποςαφθνίηουν ότι όταν μια οικονομικι οντότθτα αποκτάει ζλεγχο επιχείρθςθσ που
αποτελεί κοινι επιχείρθςθ, προβαίνει ςε επανεκτίμθςθ τθσ προθγοφμενθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν επιχείρθςθ αυτι. Οι
τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 11 αποςαφθνίηουν ότι όταν μια οικονομικι οντότθτα αποκτάει από κοινοφ ζλεγχο μιασ
επιχείρθςθσ που αποτελεί κοινι επιχείρθςθ, δεν προβαίνει ςε εκ νζου εκτίμθςθ ςυμμετοχισ που είχε ςτθν
επιχείρθςθ αυτι.

ΔΛΠ 12 «Φόροι Ειςοδιματοσ»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μια οικονομικι οντότθτα οφείλει να αναγνωρίςει τισ φορολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ
διανομισ μερίςματοσ ςτα αποτελζςματα, ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα ι ςτα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το ποφ ζχει
αρχικϊσ αναγνωριςτεί θ ςυναλλαγι ι το γεγονόσ το οποίο δθμιοφργθςε τα διανεμθτζα κζρδθ που προκάλεςαν τθ
διανομι μερίςματοσ.
ΔΛΠ 23 «Κόςτοσ Δανειςμοφ»
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν παράγραφο 14 του προτφπου ϊςτε, όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο που πλθροί
τισ προχποκζςεισ είναι ζτοιμο για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται ι για πϊλθςθ και μζροσ δανείου που
λιφκθκε ειδικά για αυτό το περιουςιακό ςτοιχείο παραμζνει ωσ ανοικτό υπόλοιπο κατά τθ ςτιγμι εκείνθ, το κόςτοσ
δανειςμοφ αυτό πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτα κεφάλαια που προζρχονται από γενικό δανειςμό.
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4.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ

Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα για το 2019 είναι 24% (2018: 29%). Σφμφωνα με
το άρκρο 23 του Νόμου 4579/2018, οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ των κερδϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των
νομικϊν προςϊπων, προβλζπονταν να μειωκοφν ςταδιακά ωσ ακολοφκωσ: 27% για το φορολογικό ζτοσ 2020, 26%
για το φορολογικό ζτοσ 2021 και 25% για το φορολογικό ζτοσ 2022 και εφεξισ. Τθν 12/12/2019 ψθφίςτθκε ο νζοσ
φορολογικόσ νόμοσ 4646/2019, όπου ςφμφωνα με το άρκρο 22, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ διαμορφϊνεται πλζον
ςε 24% για τα ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ 2019 και εφεξισ.
Ο πραγματικόσ τελικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ διαφζρει από τον ονομαςτικό. Στθν διαμόρφωςθ του πραγματικοφ
φορολογικοφ ςυντελεςτι επιδροφν διάφοροι παράγοντεσ, ςθμαντικότεροι των οποίων είναι θ μθ φορολογικι
ζκπτωςθ οριςμζνων δαπανϊν, οι διαφορζσ ςυντελεςτϊν απόςβεςθσ που προκφπτουν μεταξφ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του
παγίου και των ςυντελεςτϊν που ορίηονται από τον Κ.Ν.4172/2013 και θ δυνατότθτα των εταιρειϊν να ςχθματίηουν
αφορολόγθτεσ εκπτϊςεισ και αφορολόγθτα αποκεματικά.
Θ ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε ερμθνείεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Οι
δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ αλλά τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που δθλϊνονται για
φορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι φορολογικζσ αρχζσ εξετάςουν τισ φορολογικζσ
δθλϊςεισ και τα βιβλία του φορολογοφμενου, ςτιγμι κατά τθν οποία κα εκκακαριςτοφν και οι ςχετικζσ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ. Οι φορολογικζσ ηθμίεσ ςτο βακμό που αναγνωρίηονται από τισ φορολογικζσ αρχζσ, μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό των κερδϊν των πζντε επόμενων χριςεων που ακολουκοφν τθν χριςθ που
αφοροφν.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει εφαρμόςιμο νομικό
δικαίωμα να ςυμψθφιςκοφν οι τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ζναντι των τρεχουςϊν φορολογικϊν
υποχρεϊςεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ αφοροφν ςτθν ίδια φορολογικι Αρχι.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προςδιορίηονται ςτισ προςωρινζσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ
και τισ υποχρεϊςεισ με βάςθ τισ αξίεσ των λογιςτικϊν βιβλίων και τθ φορολογικι βάςθ και υπολογίηονται με
εφαρμογι των κεςπιςμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν.
Θ αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, αναλφεται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου 2019

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτήςεισ:
Υποχρεϊςεισ από μιςθϊςεισ

2.218,90

φνολο

2.218,90

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεώςεισ:
Επενδυτικά ακίνητα, ενςϊματα και αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία
Δικαιϊματα χρήςησ παγίων
φνολο
Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ

(2.045.175,86)
(2.181,81)
(2.047.357,67)
(2.045.138,77)
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5.

ΕΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία, αναλφονται ωσ εξισ:

Κτίρια - Εγκ/ςεισ
Κτιρίων

Οικόπεδα
ΑΞΙΑ ΚΣΘΘ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΒΕΕΙ
Αποςβζςεισ/Απομειϊςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2019

Μεταφορικά
Μζςα

Ζπιπλα & Λοιπόσ
Εξοπλιςμόσ

φνολο Ενςϊματων
Παγίων

3.664.590,06

7.161.511,47

338.687,03

153.203,70

11.317.992,26

-

2.092.417,15

333.913,20

149.046,15

2.575.376,50

3.664.590,06

5.069.094,32

4.773,83

4.157,55

8.742.615,76

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων.
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6.

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΑΚΙΝΘΣΑ

Τα επενδυτικά ακίνθτα, αναλφονται ωσ εξισ:

Κόςτοσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

14.194.274,56

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

1.684.409,79

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2019

12.509.864,77

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των επενδυτικϊν ακινιτων.

7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΧΡΘΘ ΠΑΓΙΩΝ

Τα δικαιϊματα χριςθσ παγίων, αναλφονται ωσ εξισ:

Μεταφορικά
Μζςα
ΑΞΙΑ ΚΣΘΘ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΒΕΕΙ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2019

φνολο Δικαιωμάτων
Χριςθσ Παγίων

12.121,16

12.121,16

3.030,29

3.030,29

9.090,87

9.090,87

Θ Εταιρεία μιςκϊνει οχιματα ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων τθσ. Οι όροι των ςυμβάςεων μίςκωςθσ διαπραγματεφονται
ςε μεμονωμζνθ βάςθ και περιζχουν ζνα ευρφ φάςμα διαφορετικϊν όρων και ςυνκθκϊν.
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8.

ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31.12.2019, αποτελοφνται από απαιτιςεισ από τθν εκμίςκωςθ ακινιτων. Θ
Εταιρεία κατζχει τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ με ςτόχο τθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν, ωσ εκ τοφτου τισ
επιμετρά ςτο αποςβενόμενο κόςτοσ εφαρμόηοντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ που είναι
άτοκεσ, εμφανίηονται ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ, απομειωμζνεσ κατά τα εκτιμϊμενα μθ ανακτιςιμα ποςά, ενϊ εκείνα με
ςθμαντικι χρθματοοικονομικι ςυνιςτϊςα αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ.
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ, αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου
2019
Πελάτεσ εςωτερικοφ
φνολο

56.122,36
56.122,36

Θ εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 9, όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ, δεν ζχει ςθμαντικι
επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ.

9.

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

Οι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ, αναλφονται ωσ εξισ:

Απαιτήςεισ από ελληνικό δημόςιο
Προκαταβολζσ προμηθευτϊν
Ζξοδα επομζνων χρήςεων
Λοιποί χρεϊςτεσ
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2019
127.343,81
51.317,09
14.103,30
8.011,30
200.775,49

Θ εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 9, όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ, δεν ζχει
ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ.

10. ΧΡΘΜΑΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ
Τα χρθματικά διακζςιμα, αναλφονται ωσ εξισ:

Καταθζςεισ όψεωσ
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2019
1.525.204,20
1.525.204,20

Οι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια τραπεηϊν.
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11. ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο ίδρυςθσ τθσ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΣΛΑΦΛΑΣ ΑΚΛΝΘΤΩΝ Α.Ε. ςτισ 31/12/2019 ανερχόταν ςε € 7.597.521,00
διαιροφμενο ςε 7.595.521 ονομαςτικζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 1,00 ζκαςτθ.
Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθ Σθμείωςθ 2.1 θ Εταιρεία ιδρφκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019, ζπειτα από τθν κοινι διάςπαςθ τθσ
εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. με τθν ταυτόχρονθ ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ
μεταβιβάςτθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.
12. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ
Τα λοιπά αποκεματικά, αναλφονται ωσ εξισ:

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Ειδικά αποθεματικά
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2019
1.371.407,62
122.810,21
1.325.208,18
2.819.426,00

Σακτικό Αποκεματικό: Σφμφωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να μεταφζρουν
τουλάχιςτον το 5% του ετιςιου κακαροφ κζρδουσ τουσ, όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτα βιβλία τουσ, ςε τακτικό αποκεματικό,
μζχρι το αποκεματικό αυτό να ανζλκει ςτο ζνα τρίτο του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Το αποκεματικό αυτό δεν
δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.
Αφορολόγθτα Αποκεματικά: Τα αφορολόγθτα είτε ειδικϊσ φορολογθκζντα αποκεματικά αντιπροςωπεφουν ζςοδα τόκων, τα
οποία είτε είναι αφορολόγθτα ι ζχουν φορολογθκεί με 15% ςτθν πθγι τουσ. Το ςυγκεκριμζνο ζςοδο δεν είναι φορολογθτζο
υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχουν επαρκι κζρδθ από τα οποία μποροφν να ςχθματιςτοφν αντίςτοιχα αφορολόγθτα
αποκεματικά. Με βάςθ τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, αυτό το αποκεματικό εξαιρείται του φόρου ειςοδιματοσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα διανεμθκεί ςτουσ μετόχουσ. Θ Εταιρεία δεν προτίκεται να διανείμει το ςυγκεκριμζνο
αποκεματικό και επομζνωσ δεν ζχει προβεί ςτον υπολογιςμό αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ που κα ιταν αναγκαίοσ
κατά τθν περίπτωςθ διανομισ του αποκεματικοφ.
Θ επιχοριγθςθ που λιφκθκε βάςει του άρκρου 8 του ν.3299/2004 (Σθμείωςθ 14) αποςβζνεται ςε ετιςια βάςθ, με το
αντίςτοιχο ποςό που περιλαμβάνεται ςτα λοιπά ζςοδα ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, να επαναταξινομείται από
τα αποτελζςματα εισ νζον, ςτα αφορολόγθτα αποκεματικά.
Ειδικά Αποκεματικά: Σφμφωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι επιχειριςεισ μποροφν να διατθροφν ειδικά
αποκεματικά δίχωσ ιδιαίτερο ςκοπό, ζπειτα από απόφαςθ των μετόχων τουσ ςτθν ετιςια γενικι ςυνζλευςθ, ι εάν απαιτείται
από το Καταςτατικό. Το ειδικό αποκεματικό ζχει δθμιουργθκεί από μθ διανεμθμζνα κζρδθ μετά φόρων των προθγουμζνων
χριςεων.
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13. ΜΕΡΙΜΑΣΑ
Σφμφωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται κάκε χριςθ να διανζμουν ςε μετρθτά, κάκε ζτοσ
ςτουσ μετόχουσ ποςοςτό τουλάχιςτον 35% επί των κακαρϊν κερδϊν, μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ και
οριςμζνων κερδϊν από τθν εκποίθςθ μετοχϊν που περιγράφονται ςτθν παρ. 1, του άρκρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω
διατάξεισ δεν εφαρμόηονται, αν θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων με πλειοψθφία τουλάχιςτον 65% αποφαςίςει ςχετικά. Στθν
περίπτωςθ αυτι, το μθ διανεμόμενο μζριςμα μεταφζρεται ςτα βιβλία τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ ςε ειδικό λογαριαςμό
αποκεματικοφ προσ κεφαλαιοποίθςθ. Το αποκεματικό αυτό υποχρεοφται θ ανϊνυμθ εταιρεία, εντόσ τετραετίασ από το χρόνο
ςχθματιςμοφ του να το κεφαλαιοποιιςει, με ζκδοςθ νζων μετοχϊν που παραδίδει δωρεάν ςτουσ δικαιοφχουσ. (παρ. 2
άρκρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεισ των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόηονται, εφόςον το αποφαςίςει θ Γενικι Συνζλευςθ με
πλειοψθφία 70% τουλάχιςτον του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.
Για τθ χριςθ 2019 δεν προτάκθκε θ διανομι μερίςματοσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ μθ διανομι μερίςματοσ τελεί
υπό τθν ζγκριςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων.

14. ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΕΙ
Οι επιχορθγιςεισ, αναλφονται ωσ εξισ:

Αρχική αξία
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο λιξθσ

31 Δεκεμβρίου
2019
542.541,89
(97.645,02)
444.896,87

15. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΠΟ ΜΙΘΩΕΙ
Θ ανάλυςθ τθσ υποχρζωςθσ από μιςκϊςεισ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ από μιςθϊςεισ
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ από μιςθϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων από μιςκϊςεισ

31 Δεκεμβρίου
2019
2.976,41
6.268,99
9.245,40

Μζροσ των υποχρεϊςεων από μιςκϊςεισ αφορά ςε υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ μθχανθμάτων οι οποίεσ
εμφανίηονταν ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ ωσ υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ
μιςκϊςεισ.
Θ εταιρεία προζβθ ςτθν αναγνϊριςθ υποχρεϊςεων από μιςκϊςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΔΡΧΑ 16, οι οποίεσ
ςχετίηονται με τθν ενοικίαςθ κτιρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και οχθμάτων.
Θ εταιρεία ζκανε χριςθ τθσ πρακτικισ διευκόλυνςθσ του ΔΡΧΑ 16 και ςυνζχιςε να αντιμετωπίηει τισ βραχυπρόκεςμεσ
μιςκϊςεισ (διάρκεια μίςκωςθσ μικρότερθ των 12 μθνϊν) και τισ μιςκϊςεισ υποκείμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου χαμθλισ
αξίασ, ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.
Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ δεςμεφςεισ από ςυμβάςεισ μίςκωςθσ οι οποίεσ δεν ζχουν τεκεί ςε ιςχφ μζχρι και τθν λιξθ τθσ
περιόδου αναφοράσ.
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Θ ανάλυςθ παλαιότθτασ των υποχρεϊςεων από μιςκϊςεισ και τθσ παροφςασ αξίασ αυτϊν, ζχει ωσ ακολοφκωσ:

31 Δεκεμβρίου
2019
Τποχρεϊςεισ από μιςκϊςεισ
Μζχρι 1 ζτοσ
Από 1 ζωσ 5 ζτη

3.300,00
6.600,00
9.900,00
(654,60)
9.245,40

Μείον: Μελλοντικζσ χρηματοοικονομικζσ δαπάνεσ
Παροφςα αξία υποχρεϊςεων από μιςκϊςεισ

16. ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, αναλφονται ωσ εξισ:

Μακροπρόθεςμο μζροσ διακανονιςμοφ Δήμου Μάνδρασ
Δικαιοφχοι χρηματικϊν εγγυήςεων
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2019
147.092,95
194.431,58
341.524,53

Το κονδφλι που παρουςιάηεται παραπάνω ωσ μακροπρόκεςμθ υποχρζωςθ προσ το Διμο Μάνδρασ αφορά ςτθν
εναπομείνουςα υποχρζωςθ αναδρομικϊν τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ που επιβλικθκε ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία
ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. και ρυκμίςτθκε με τον ν.4483/2007 ςε 100 δόςεισ, το Νοζμβριο του 2017.

17. ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ
Οι προμθκευτζσ, αναλφονται ωσ εξισ:

Προμηθευτζσ εςωτερικοφ
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2019
41.773,95
41.773,95

18. ΔΕΔΟΤΛΕΤΜΕΝΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Οι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, αναλφονται ωσ εξισ:

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
Λοιποί φόροι & τζλη
Ζξοδα χρήςεωσ δεδουλευμζνα
Προκαταβολζσ πελατϊν
Βραχυπρόθεςμο μζροσ διακανονιςμοφ Δήμου Μάνδρασ (Σημ. 16)
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2019
1.545,60
56.234,69
6.515,99
9.873,46
27.589,02
101.758,76
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19. ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ
Δεν υφίςτανται ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με ςυνδεδεμζνα μζρθ.

20. ΔΕΜΕΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Αντιδικίεσ και Διεκδικιςεισ
Θ Εταιρεία εμπλζκεται ςε διάφορεσ νομικζσ υποκζςεισ και νομικζσ διαδικαςίεσ ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ
τθσ. Θ Διοίκθςθ κακϊσ και οι νομικοί ςφμβουλοι τθσ Εταιρείασ εκτιμοφν ότι όλεσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνεται να
διευκετθκοφν χωρίσ ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθ χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και ςτα
αποτελζςματα αυτισ.
Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ
Ζκκεςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ
Από τθ χριςθ 2011 και εντεφκεν, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και οι Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που οι
ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίςτοιχα, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο
Ριςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φορολογικοφ ελζγχου, ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό
γραφείο εκδίδει ςτθν εταιρεία «Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό
γραφείο τθν υποβάλει θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν εντόσ δζκα θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
ζγκριςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ. Για τθ χριςθ του 2014 ζωσ και 2018, θ διαςπϊμενθ εταιρεία
ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. ελζγχκθκε φορολογικά από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ τθσ όπωσ προβλεπόταν
ςτθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ν.2238/1994 και τροποποιικθκε από το άρκρο 65Α του Ν.4174/2013, χωρίσ να
προκφψουν φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και απεικονίηονται ςτισ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
Για τθ χριςθ 2019, θ διαςπϊμενθ εταιρεία ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. ζχει υπαχκεί ςτον προαιρετικό
φορολογικό ζλεγχο των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν, και ο εν λόγω ειδικόσ ζλεγχοσ για τθ λιψθ Ζκκεςθσ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ για τθ χριςθ 2019, βρίςκεται ςε εξζλιξθ και προβλζπεται ολοκλθρωκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των
ςυνθμμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Θ δε Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ κα λθφκεί με τθν οριςτικι
υποβολι τθσ από τουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. Κατά τθν ολοκλιρωςθ των εν λόγω
φορολογικϊν ελζγχων, θ Διοίκθςθ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ
που καταχωρικθκαν και που απεικονίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν υπ’ αρικμόν ΡΟΛ. 1192/2017, το δικαίωμα του Δθμοςίου για
καταλογιςμό φόρου μζχρι και τθ χριςθ 2013 ζχει παραγραφεί εκτόσ αν ςυντρζχει περίπτωςθ εφαρμογισ των ειδικϊν
διατάξεων περί 10ετοφσ, 15ετοφσ και 20ετοφσ παραγραφισ.
Κατ’ εφαρμογι ςχετικϊν φορολογικϊν διατάξεων: α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 84 του ν. 2238/1994 (ανζλεγκτεσ υποκζςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ), β) τθσ παρ. 1 του άρκρου 57 του ν. 2859/2000 (ανζλεγκτεσ υποκζςεισ Φ.Ρ.Α. και γ) τθσ παρ. 5
του άρκρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολι προςτίμων για υποκζςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ), το δικαίωμα του
Δθμοςίου για τθν επιβολι του φόρου για τισ χριςεισ μζχρι και το 2013 ζχει παραγραφεί μζχρι τθν 31/12/2019, με τθν
επιφφλαξθ ειδικϊν ι εξαιρετικϊν διατάξεων που τυχόν προβλζπουν μεγαλφτερθ προκεςμία παραγραφισ και υπό τισ
προχποκζςεισ που αυτζσ ορίηουν.

Σελίδα 44 από 47

ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 31 Δεκεμβρίου 2019
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

Ρζραν αυτϊν, ελλείψει υφιςταμζνθσ ςτον Κϊδικα Νόμων περί Τελϊν Χαρτοςιμου διατάξεωσ περί παραγραφισ, θ
ςχετικι αξίωςθ του Δθμοςίου για τθν επιβολι τελϊν χαρτοςιμου υπόκειται ςτθν κατά το άρκρο 249 του Αςτικοφ
Κϊδικα εικοςαετι παραγραφι για υποκζςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί μζχρι τθν χριςθ 2013. Από 1/1.2014 και μετά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4174/2013, θ παραγραφι για τθν επιβολι τελϊν χαρτοςιμου περιορίηεται ςτα 5 χρόνια, δεδομζνου
ότι οι διαδικαςίεσ επιβολισ και είςπραξισ του εντάςςονται πλζον ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν.
Θ Διοίκθςθ κεωρεί ότι τυχόν ποςά φόρων που πικανόν να προκφψουν, δεν κα ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτα ίδια
κεφάλαια, ςτα αποτελζςματα και ςτισ ταμειακζσ ροζσ τθσ Εταιρείασ.

21. ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΑ
Εφλογθ αξία
Τα ποςά που περιζχονται ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ για τα διακζςιμα, τουσ πελάτεσ και τισ
λοιπζσ απαιτιςεισ, τισ προκαταβολζσ, τουσ προμθκευτζσ, και τισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προςεγγίηουν τισ
αντίςτοιχεσ εφλογεσ αξίεσ λόγω τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν αυτϊν μζςων.
Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων
από τουσ μιςκωτζσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτθ
ςυνθμμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.
Μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων: Οι μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων ζχουν αντίκτυπο ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων και τον ιςολογιςμό ανάλογα με τθν εμπορικι τουσ αξία. Θ Εταιρεία ςυνάπτει μακροχρόνιεσ μιςκϊςεισ
με ποιοτικοφσ μιςκωτζσ. Οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των ενοικίων ςυνδζονται με τον ελλθνικό Δ.Τ.Κ., κακϊσ και με τον
εναρμονιςμζνο Δ.Τ.Κ. κατά περίπτωςθ και ςε περίπτωςθ αποπλθκωριςμοφ δεν υπάρχει αρνθτικι επίπτωςθ ωσ προσ το
ζςοδο τθσ Εταιρείασ.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Εταιρείασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του
κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Θ Εταιρεία διακζτει επαρκι
χρθματικά διακζςιμα για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν αναγκϊν ρευςτότθτασ.
Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ τθν 31
Δεκεμβρίου 2019, που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ:
Ποςά χρήςησ 2019
Προμηθευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ μιςθϊςεων
Σφνολο

Άμεςα
Λιγότερο από 6
καταβλητζα
μήνεσ
77.737,96
52.000,24
275,00
1.375,00
78.012,96
53.375,24

6-12 μήνεσ
13.794,51
1.650,00
15.444,51

2 με 5 ζτη
6.600,00
6.600,00

>5 ζτη

Σφνολο
-

143.532,71
9.900,00
153.432,71
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Πλθκωριςτικόσ κίνδυνοσ
H ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πλθκωριςτικό κίνδυνο είναι ελαχιςτοποιθμζνθ, κακϊσ ςυνάπτει μακροπρόκεςμεσ λειτουργικζσ
μιςκϊςεισ με τουσ περιςςότερουσ μιςκωτζσ διάρκειασ ζωσ 10 ετϊν. Οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των μιςκωμάτων
ςυνδζονται με τον ελλθνικό Δ.Τ.Κ., κακϊσ και με τον εναρμονιςμζνο Δ.Τ.Κ. κατά περίπτωςθ και ςε περίπτωςθ
αποπλθκωριςμοφ δεν υπάρχει αρνθτικι επίπτωςθ ωσ προσ το ζςοδο τθσ Εταιρείασ.

Ειδικι αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ του κορωνοϊοφ (Covid-19)
Θ εκδιλωςθ τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID-19 (κορωνοϊοφ) βρικε τουσ πολίτεσ και τισ πολιτικζσ θγεςίεσ όλου του κόςμου
εντελϊσ απροετοίμαςτουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ, γεγονόσ που οδιγθςε πολφ γριγορα ςτθν ραγδαία εξάπλωςθ τθσ
νόςου και ςτθ δθμιουργία αιςκθμάτων αναςφάλειασ και φόβου για τθν τελικι ζκβαςθ του πρωτοφανοφσ αυτοφ
φαινομζνου. Αυτό ζρχεται να προςκζςει ζναν ςθμαντικό παράγοντα αβεβαιότθτασ τόςο ςε ό,τι αφορά ςτθν εξζλιξθ των
μακροοικονομικϊν μεγεκϊν όςο και ςτθ δυνατότθτα των επιχειριςεων να λειτουργιςουν υπό το κακεςτϊσ των
περιοριςτικϊν μζτρων που επιβάλλονται. Οι χρθματοοικονομικζσ επιπτϊςεισ εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό βακμό από το
χρόνο που θ κρίςθ αυτι κα διαρκζςει και διαφοροποιοφνται ανά περίπτωςθ και ανά τομζα οικονομίασ. Στο πλαίςιο των
προςπακειϊν για τθ διευκόλυνςθ των φυςικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων που πλιττονται περιςςότερο από τον
κορωνοϊό και τα ςυνεπαγόμενα μζτρα περιοριςμοφ του, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε δζςμθ φορολογικϊν και
άλλων διευκολφνςεων, όπωσ τθ μείωςθ κατά 40% των ενοικίων για τον Απρίλιο και το Μάιο 2020.
Οικονομικοί φορείσ, διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ, επενδυτζσ και οικονομικοί αναλυτζσ εκτιμοφν ότι το 2020 το παγκόςμιο
ΑΕΡ κα κυμανκεί περίπου ςτο -4%, και ότι κα απαιτθκεί ςυνεχισ, υψθλόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ τουλάχιςτον για δφο χρόνια
ϊςτε να επανζλκει θ παγκόςμια οικονομία ςτα προ τθσ επιδθμικισ κρίςθσ επίπεδα.
Θ Διοίκθςθ ζλαβε όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτισ δφςκολεσ αυτζσ ςυνκικεσ. Ραρά τθν
πτϊςθ του τηίρου τθσ Εταιρείασ, που επζφερε θ μείωςθ των ενοικίων κατά 40% για δφο μινεσ κατά το πρϊτο εξάμθνο του
2020, θ Εταιρεία διατθρεί υψθλά επίπεδα ρευςτότθτασ και δεν ζχουν δθμιουργεί εμφανι προβλιματα ςτθ ςυνζχιςθ
δραςτθριότθτάσ τθσ. Θ ταμειακι ρευςτότθτα τθσ Εταιρείασ (ταμειακά διακζςιμα 31.12.2019: € 1.525 χιλ.) κακϊσ και θ
χαμθλι εξάρτθςι τθσ από ξζνα κεφάλαια, επιτρζπει ςτθ Διοίκθςθ να διαχειριςτεί το ενδεχόμενο ταμειακό πρόβλθμα που
κα ανακφψει με ςχετικι ευκολία.

22. ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
Από τθν 01.01.2020 μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του παρόντοσ, ςθμειϊκθκε το ακόλουκο ςθμαντικό γεγονόσ:
Πανδθμία COVID-19
Θ εκδιλωςθ τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID-19 (κορωνοϊοφ) βρικε τουσ πολίτεσ και τισ πολιτικζσ θγεςίεσ όλου του
κόςμου εντελϊσ απροετοίμαςτουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ, γεγονόσ που οδιγθςε πολφ γριγορα ςτθν ραγδαία
εξάπλωςθ τθσ νόςου και ςτθ δθμιουργία αιςκθμάτων αναςφάλειασ και φόβου για τθν τελικι ζκβαςθ του πρωτοφανοφσ
αυτοφ φαινομζνου. Αυτό ζρχεται να προςκζςει ζναν ςθμαντικό παράγοντα αβεβαιότθτασ τόςο ςε ό,τι αφορά ςτθν
εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν μεγεκϊν όςο και ςτθ δυνατότθτα των επιχειριςεων να λειτουργιςουν υπό το κακεςτϊσ
των περιοριςτικϊν μζτρων που επιβάλλονται. Οι χρθματοοικονομικζσ επιπτϊςεισ εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό βακμό από
το χρόνο που θ κρίςθ αυτι κα διαρκζςει και διαφοροποιοφνται ανά περίπτωςθ και ανά τομζα οικονομίασ. Στο πλαίςιο
των προςπακειϊν για τθ διευκόλυνςθ των φυςικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων που πλιττονται περιςςότερο από
τον κορωνοϊό και τα ςυνεπαγόμενα μζτρα περιοριςμοφ του, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε δζςμθ φορολογικϊν και
άλλων διευκολφνςεων, όπωσ τθ μείωςθ κατά 40% των ενοικίων για τον Απρίλιο και το Μάιο 2020.
Ωσ προσ τθν οικονομικι τθσ κζςθ, θ Εταιρεία, παρά τθν υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ, κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ
των ετιςιων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, αλλά και ςιμερα, διατθρεί ικανοποιθτικι κεφαλαιακι επάρκεια,
κερδοφορία και ρευςτότθτα και ςυνεχίηει να είναι απόλυτα ςυνεπισ ζναντι των υποχρεϊςεϊν τθσ προσ προμθκευτζσ,
δθμόςιο, αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και λοιποφσ πιςτωτζσ.

Σελίδα 46 από 47

ΑΡΑΝΣΙΣΘ ΙΑΦΛΑ ΑΚΙΝΘΣΩΝ Α.Ε.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 31 Δεκεμβρίου 2019
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

23. ΜΕΣΑΒΑΘ ΑΠΟ ΔΙΑΠΩΜΕΝΘ ΕΣΑΡΕΙΑ
Θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2019 ζπειτα από τθν κοινι διάςπαςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ
ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε. με τθν ταυτόχρονθ ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ μεταβιβάςτθκε το ςφνολο των
περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.
Ριο ςυγκεκριμζνα τθν 19/11/2019 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) το από 15/11/2019 ςχζδιο
διάςπαςθσ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ Α.Ε.. Το ςχζδιο διάςπαςθσ καταρτίςτθκε ςε ςυνζχεια των από
27/06/2019 και 15/11/2019 αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, δυνάμει των οποίων αποφαςίςκθκε θ
ζναρξθ των διαδικαςιϊν κοινισ διάςπαςθσ τθσ Εταιρείασ με ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων εταιρειϊν ςτισ οποίεσ κα
μεταβιβαςτεί το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων
55 παρ. 3 και 75 του Ν. 4601/2019, τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 54 του Ν. 4172/2013, κακϊσ επίςθσ και τισ διατάξεισ
του Ν. 4548/2018 όπωσ ιςχφουν.
Τθν 31/12/2019 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ., θ με Αρ. Ρρωτ. 8633/30-12-2019 Απόφαςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Ρειραιά με τθν οποία εγκρίκθκε θ κοινι διάςπαςθ τθσ Εταιρείασ με ςφςταςθ πζντε νζων ανωνφμων
εταιρειϊν: α) «SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED», β) «AUTOMOTIVE LOGISTICS
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED AUTOMOTIVE», γ) «SARMED WAREHOUSES ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «SARMED
WAREHOUSES», δ) «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «ΑΚΛΝΘΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» και ε) «ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΣΛΑΦΛΑΣ
ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» με δ.τ. «CONSAR», ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ και τθν από
20/12/2019 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ. Ζπειτα, θ Εταιρεία «ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ
ΑΡΟΚΘΚΕΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» διαγράφθκε από το Γ.Ε.ΜΘ..

Πειραιάσ, 10 Ιουνίου 2020

Ο Διευκφνων φμβουλοσ

ΛΩΑΝΝΘΣ ΣΑΑΝΤΛΤΘΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 610008

Ο Οικονομικόσ Διευκυντισ &
Προϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου

ΣΤΕΓΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΝΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 130041
Αρ. Αδείασ ΟΕΕ Α’ Τάξθσ: 11498
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