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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ,  

 

Κχξηνη, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2017 (1/1-

31/12/2017). ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζε κία γεληθή ελεκέξσζε, ηφζν ηνπ κφλνπ κέηνρνπ (ΣΑΗΠΔΓ), φζν θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία, ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη ηελ επίδξαζε απηψλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξία ζην κέιινλ.  

 

I. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Γεληθή Δηθόλα (executivesummary): Σα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ρξήζεσο εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 

πεξίπνπ € 500ρηι ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηα αθφινπζα νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα:  

α)Τπήξμε κηθξή αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά € 24.ρηι., β) ππήξμε κηθξή αχμεζε ζηα θφζηε ζε ζχγθξηζε 

κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε.,πνζφ επξψ 61 ρηι,. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θξίλνληαη 

ζεηηθά, ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο εηαηξείαο είλαη άξηηα θαη ε ξεπζηφηεηά ηεο πςειή.  

 

Κύθινο Δξγαζηώλ: Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 5.984.166 επξψ θαη εκθαλίδεηαη απμεκέλνο  

θαηά 24.531,63 επξψ ή 0,41% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2016.  

ΔΒΗΣDA: Σα πξνζαξκνζκέλα
1
 θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, θαη ζπλνιηθψλ θαζαξψλ απνζβέζεσλ

2
 αλήιζαλ ζε 

3.524.379επξψ, έλαληη 2.137.360 επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο .  

 

 

  
31/12/2017 31/12/2016 

EBITDA   2.945.877 2.538.360 

Με επαλαιακβαλόκελα απνηειέζκαηα       

Πξνβιέςεηο 

 

578.502,29 -401.000,00 

Σφθνη ππεξεκεξίαο (ζσξεπκέλνη) 

  

  

Αλαινγηζηηθά θέξδε / πξνζαξκνγή  

  

  

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA   3.524.379 2.137.360 

 

 

 

 

 

                                                           
1ηα πξνζαξκνζκέλα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα κε επαλαιακβαλφκελα απνηειέζκαηα. 
2 Καζαξέο Απνζβέζεηο = Απνζβέζεηο παγίσλ  κείνλ αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 
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Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο: Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε θέξδε 2.770.935 

επξψ έλαληη θεξδψλ 2.269.820 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη 

ζσξεπηηθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν - Γεληθή Δηθφλα.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο: Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ 

πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη πςειή. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο  απνηεινχλ (valuedrivers) : 

α) ηα αληαπνδνηηθά θιπ Ληκεληθά ηέιε β) ην θφζηνο κηζζνδνζίαο γ) νη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ δ) ηα 

εθηεινχκελα έξγα ππνδνκήο ε) νη πηζησηηθέο δεκίεο απφ εκπνξηθέο απαηηήζεηο (επηζθάιεηεο).  

 

 

 

II. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2017 

 

ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπκε ηα εμήο γεγνλφηα σο ηα ζεκαληηθφηεξα: 

i. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο δελ έρεη ππνινγηζηεί δαπάλε θφξνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3986/2011 θαη ηελ πεξίπησζε (ε) ηνπ άξζξνπ 46  

ηνπ λ.4172/2013.   

ii. Δμππεξεηήζεθε απξφζθνπηα ε επηβαηηθή & εκπνξηθή θίλεζε ηνπ Ληκέλα 

iii. Ο θχθινο εξγαζηψλ παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,41% . 

iv. Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά (6,87%) παξά ηελ κηθξή αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο θαηά 3%.  

v. Υξεκαηνδνηήζεθαλ αγνξέο παγίσλ χςνπο 1.195.ρηι. επξψ. 

vi. Ο ιηκέλαο Ζξαθιείνπ σο πξννξηζκφο θξνπαδηέξαο παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε, κε ην ζρεηηθφ 

αξηζκφ ησλ επηβαηψλ/επηζθεπηψλ λα εκθαλίδεηαη κεησκέλνο  θαηά -26,65%. 

vii. ε αληίζεζε παξνπζηάζηεθε κηθξή αχμεζε  ζηνλ αξηζκφ επηβαηψλ γξακκήο θαηά  7,34%. 

  

Βασικοί Γείκτερ 31/12/2017 31/12/2016

ΔΒΗΣDA 2.945.877 2.538.360

Πποζαπμοζμένορ ΔΒΗΣDA 3.524.379 2.137.360

Κεθάλαιο κίνηζηρ 14.029.800 12.212.057

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό / Βπασςππ. ςποσπεώζειρ 12,35 17,02

Κύκλορ επγαζιών / Αναπόζβεζηη αξία παγίυν 47,0% 47,7%

Δπισοπηγήζειρ επενδύζευν / Αναπόζβεζηη αξία παγίυν 57,6% 63,6%

Έπγα ςποδομήρ / ύνολο ενεπγηηικού 31,7% 33,4%

Δπισοπηγήζειρ επενδύζευν / Έπγα ςποδομήρ 82,7% 93,5%

Σαμειακά διαθέζιμα/ ύνολο ενεπγηηικού 38,5% 31,4%

Κόζηορ μιζθοδοζίαρ / Κύκλο επγαζιών 15,6% 15,6%

Ανηαποδοηικά κλπ Λιμενικά Σέλη / Κύκλο επγαζιών 57,5% 57,0%

Δπιζθαλείρ απαιηήζειρ / Δμποπικέρ απαιηήζειρ 54,0% 76,4%

Αποηελέζμαηα ππο θόπυν  / Κύκλο Δπγαζιών 46,30% 38,10%

EBITDA / Μόνιμα Κεθάλαια 11,01% 10,27%

Πποζαπμοζμένορ EBITDA / Μόνιμα Κεθάλαια 13,17% 8,65%
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III. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2018 

 

Αλ θαη απηή ηελ πεξίνδν ππάξρεη, γεληθφηεξα, έλα δπζκελέο δεκνζηνλνκηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε 

λέα δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαηαβάιεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ιηκέλα, (εκπνξηθφ ιηκάλη, αλαςπρή, θξνπαδηέξα, αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο).  

 

ηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ  ηεο εηαηξείαο ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη εμήο ελέξγεηεο:  

i. Γηαηήξεζε θαη πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο, κέζσ εμεχξεζεο λέσλ πεγψλ 

εζφδσλ θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ.  

ii. Αμηνπνίεζε ηεο εθρσξεκέλεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο , αλαβάζκηζε ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο, ηκήκαηνο 

αλαςπρήο, θξνπαδηέξαο, ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα απμεκέλε πεγή εζφδσλ .  

iii. Αλαζεψξεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ιηκέλνο κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

iv. Γηεπζέηεζε επίδηθσλ ππνζέζεσλ. 

v. Δθαξκνγή απζηεξφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ είζπξαμε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

vi. Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη ινηπψλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο 

θιπ ζην ρψξν ιηκέλνο.  

vii. Αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ κε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, επηκφξθσζε, θαηάξηηζε θαη ρξήζε πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ιηκέλνο. 

viii. Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο πάληα ζηα πιαίζηα αζθαιψλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

δηαζεζίκσλ ηεο.  

 

 

IV. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ  

 

Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Ζ εηαηξεία δηαηήξεζε ηα έζνδα ηεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν παξά ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή χθεζε.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ζε ζπλερή βάζε πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Οη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη θπξίσο ζε κελαία βάζε. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζα πξνθαινχληαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ επελδχζεσλ 

ηεο εηαηξείαο (ππεξεπελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ίδηνπο πφξνπο) ή ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο κε 

δηθαζηηθέο απνδεκηψζεηο. 

 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ζ εηαηξεία έρεη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη αξηζκφ επηζθαιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ κηζζψζεηο θαη λαπηηθνχο πξάθηνξεο. Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη απμεκέλνο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ . Ωζηφζν, ε  Γηνίθεζε έρεη ήδε ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ 

ηεο εηαηξείαο (απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο αθφκε θαη εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο 
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δηαδηθαζίεο, βεβαηψζεηο ζηα Γεκφζηα Σακεία , θαηαζρέζεηο θιπ). Οη πξνβιέςεηο αλαπξνζαξκφδνληαη ζην 

βαζκφ πνπ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο  ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο.   

 

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ : Σα ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο 

ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ θαζψο θαη απφ ηελ κείσζε ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο ε νπνία έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε.  

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο, ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ. Μεηαβνιή ηνπ 

επηηνθίνπ βάζεο θαηά ± 100 κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζεο 2016 θαη αλέιζεη ζην πνζφ ηνπ (±1%), 

ceterisparibus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο θαηά πεξίπνπ 60 ρηι. επξψ 

ζε εηήζηα βάζε. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο αλακέλεηαη πηψζε ησλ θεθαιαηαθψλ απνδφζεσλ 

ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ. 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία  δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  

 

Καλνληζηηθόο θίλδπλνο: Τθίζηαηαη θίλδπλνο α)γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ή επελδχζεηο απφ ελδερφκελεο 

κεηαβνιέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ζην πιαίζην αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ  

(ISPSCode)β) απφ απεξγίεο θαη γεληθά θνηλσληθέο αλαηαξαρέο σο ζπλέπεηα θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ ζην 

εξγαζηαθφ πιαίζην ή ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο ή ζηελ αθηνπινΐα.  

 

Ννκηθόο θίλδπλνο : Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε λνκηθέο ή ππφ δηαηηεζία ππνζέζεηο. Καηά ηελ νξηζηηθή 

δηεπζέηεζή ηνπο, ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. 

 

Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη : Ζ εηαηξεία σο Γεκφζηα (ΓΔΚΟ) έρεη επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ.  

 

V. Λνηπέο πιεξνθνξίεο  

 

Τπνθαηαζηήκαηα : Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα. 
 

Δξγαζηαθά ζέκαηα : Ζ εηαηξεία ηεξεί κε ζπλέπεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο . 

Σάζζεηαη ππέξ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θάζε ππαιιήινπ θαη δελ απνδέρεηαηζπκπεξηθνξέο πνπ 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθξίζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο. 

 

Πεξηβάιινλ/Έξεπλα ηερλνινγία : 

Ζ εηαηξεία, αλαγλσξίδεη ηφζν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ αλάγθε ζπλερνχο 

βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεψλ ηεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη κηα ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.Σεξεί ηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο 

θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
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OΟξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ. έρεη ζπκβιεζεί θαηφπηλ δηαγσληζκνχ κε εηαηξεία πξφιεςεο θαη άκεζεο 

επέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο εληφο ηνπ Ληκέλνο, επί 24 ψξνπ βάζεσο. 

Δπηπιένλ εθαξκφδεηαη έλα Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαιαβήο ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο άιια θαη απφ ηα πινία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηελ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηά θαηά ην 2017 νη πνζφηεηεο αλήιζαλ 

ζε 1.242,64 m3 πγξά απφβιεηα θαη 3.170,29 m3 ζηεξεά απφβιεηα ελψ γηα ην  έηνο 2016 νη πνζφηεηεο αλήιζαλ 

ζε 1.917,15 m3 πγξά απφβιεηα θαη 4.623,80 m3 . 

 

VI. Πξόηαζε δηαλνκήο θεξδώλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.2579/1998 νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ άκεζα ή έκκεζα 

απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ή κέηνρνο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 60% είλαη ην Γεκφζην θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε 

κνξθή Α.Δ. ππνρξενχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ Ν.2190/20 λα δηαζέηνπλ νιφθιεξν ην 

πξνβιεπφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ δηαηάμεηο λφκσλ κέξηζκα ζην κέηνρν. χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ 

Κ.Ν.2190/20 απφ ηα θαζαξά θέξδε αθαηξείηαη εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (5%) απηψλ, πξνο 

ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε πξνηεηλφκελε δηάζεζε θεξδψλ έρεη σο αθνινχζσο 

: 

 

Πξνηεηλόκελε Γηαλνκή     

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο    2.770.934,87  

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   138.546,74  

Μέξηζκα   921.335,84  

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ   1.711.052,28  

 

 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην  ζηηο 14επηεκβξίνπ 2018 

 

 θαη έρνπλ ζπληαρζεί  ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,  φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Παξαθαινχκε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Μεηφρνπ  φπσο εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο. 

 

Ζξάθιεην,14 επηεκβξίνπ 2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.
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ΈΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο « ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθώλ ΟηθνλνκηθώλΚαηαζηάζεσλ 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο « ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο εηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο « ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ξνέο γηα 

ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Βάζε γλώκεο  

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε 

αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεχνπκε φηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί Άιισλ 

Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ”,  αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ επί απηψλ. 

Ζ γλψκε καο επί ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ 

εθθξάδνπκε κε ηε γλψκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηψλ. 

ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επζχλε καο είλαη λα αλαγλψζνπκε 

ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδψο 

αζπλεπείο κε ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηψο 

θαίλεηαη λα είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη νπζηψδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

αλαθέξνπκε ην γεγνλφο απηφ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην  ζέκα απηφ.  

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ 

εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, 

ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο 
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δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνρσξήζεη ζ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην 

ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα 

εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ 

επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, φπσο απηά έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. θάικαηα 

δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα 

κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε 

βάζε απηέο ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, 

αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε 

απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, 

πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Καηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 

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

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν 

ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.  

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο 

αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα 

δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε 

παξνπζίαζε. 

 

Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, 

θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 
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Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

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

πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, 

ζεκεηψλνπκε φηη: 

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

ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο 

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο 

ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

 

 Αζήλα,  14 επηεκβξίνπ  2018 

 

  

  

 

 ΣΑΤΡΟ Κ. ΑΛΟΤΣΡΟ 

 Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 Α.Μ. ΟΔΛ 14611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο A.E. 

Μέινοηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα 

Α.Μ. ΟΔΛ 125 
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2017 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 
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ΔΣΖΗΔΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

 

 

 

 

 

γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 

 

απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπρφλ δηαθνξέο ζηα ζχλνια νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔΣΖΝ 31
η
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

(ποσά σε Δςπώ,) 

 

 
 

 

 

 

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο εκ. 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Πσιήζεηο 5 5.984.166 5.959.634 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 6 (3.479.825) (3.736.540)

Μεηθηό Κέξδνο 2.504.341 2.223.094 

Μηζζψκαηα & ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 7 3.759.337 2.255.107 

Μεηθηό Απνηέιεζκα 6.263.678 4.478.201 

Έμνδα δηνίθεζεο 6 (1.258.812) (981.183)

Έμνδα πσιήζεσλ & δεκνζίσλ ζρέζεσλ 6 (139.521) (99.214)

Πξνβιέςεηο & ινηπά έμνδα 7 (2.339.337) (1.297.220)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ  Υξεκαηνδνηηθώλ 

Δπελδπηηθώλ  Απνηειεζκάησλ 2.526.009 2.100.584 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9 181.546 114.022 

Σφθνη Τπεξεκεξίαο 63.380 56.014

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9  -  - 

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ 2.770.935 2.270.620 

Φφξνη 10 0 (800)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (Α) 2.770.935 2.269.820 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο  -  - 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β)  -  - 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) 2.770.935 2.269.820 

Αξηζκφο κεηνρψλ 1 1 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  ζε € 2.770.935 2.269.820 

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ & Δπελδπηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ 
2.526.009 2.100.584 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ, 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
2.945.877 2.538.360 

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ 2.770.935 2.270.620 

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο 2.770.935 2.269.820 

Φφξνη 0 (800)

Υξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα 181.546 114.022 

Απνζβέζεηο 1.038.211 1.273.821 

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο 618.344 836.045 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31
ηρ 

 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

(ποσά σε Δςπώ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

εκ.

31/12/2017 31/12/2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Έξγα ππνδνκήο 11 8.872.355 8.505.467

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 11 3.778.310 3.883.726

Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 84.786 110.364

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13 1.705 1.705

12.737.156 12.501.263

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 14 14.709 20.399

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 15 2.302.449 2.057.362

Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 16 2.153.565 2.886.127

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 10.794.740 8.010.538

15.265.463 12.974.425

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 28.002.619 25.475.687

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 18 1.533.515 1.533.515

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 19 4.281.293 4.227.090

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 10.660.638 8.699.629

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 16.475.446 14.460.235

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Παξνρέο απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ 21 570.000 348.935

Λνηπέο πξνβιέςεηο & ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
22 2.384.228 1.948.524

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 23 7.337.282 7.955.626

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 10.291.510 10.253.085

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 24 1.104.739 663.299

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 24 130.924 99.069

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 1.235.663 762.368

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 11.527.173 11.015.453

ύλνιν Ηδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 28.002.619 25.475.687
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31
η
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

(ποσά σε Δςπώ) 

 

 

Υξήζε 2017

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό από 

αληαπνδνηηθά ηέιε

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ Απνηειέζκαηα εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2017 1.533.515 194.600 1.008 4.031.482 4.227.090 8.699.629 14.460.235 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  -  -  -  -  - 2.770.935 2.770.935

Έθηαθηα απνζεκαηηθά  -  - (1.008)  - (1.008)  - (1.008)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  -  -  -  -  - (754.715) (754.715)

Σαθηνπνηήζε Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ (58.280) 58.280  - 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο  - 113.491  -  - 113.491 (113.491)  - 

Τπόινηπν ηελ 31/12/2017 1.533.515 249.812  - 4.031.482 4.339.573 10.660.638 16.475.446 

 

Υξήζε 2016

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό από 

αληαπνδνηηθά ηέιε

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ Απνηειέζκαηα εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2016 1.533.515 194.600 2.108 4.031.482 4.228.190 6.817.370 12.579.074,77

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  -  -  -  -  - 2.269.820 2.269.820

Έθηαθηα απνζεκαηηθά  -  - (1.100)  - (1.100)  - (1.100)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  -  -  -  -  - (387.560) (387.560)

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο  -  -  -  -  -  -  - 

Τπόινηπν ηελ 31/12/2016 1.533.514,94 194.600 1.008 4.031.482 4.227.090 8.699.629 14.460.235

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΊΧΝ ΥΡΉΖ 2017
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΊΧΝ ΥΡΉΖ 2016
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31
η
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

(ποσά σε Δςπώ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

εκ.

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Κέξδε πξν θφξσλ ( ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ) 2.770.935 2.270.620

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 11,12 1.038.211 1.273.821

Πξνβιέςεηο 1.633.527 (401.000)

Αιια κε ηακεηαθά έμνδα / (έζνδα) (1.055.025)  - 

Υξεκαηνηθνθνλνκηθά απνηειέζκαηα 9 (181.546) (114.022)

Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 4.206.103 3.029.419

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο    

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 14 5.690 14.360

Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ 15,16 497.883 572.315

Μείωςη / (αφξηςη) Μακροπρόιεςμων απαιτθςεων και Υποχρεώςεων 22,23 (620.012) (837.145)

Μείσζε /(αχμεζε ) ππνρξεψζεσλ ( πιελ Σξαπεδψλ ) 462.885 (606.430)

4.552.549 2.172.518

Μείνλ : 

Καηεβεβιεκέλνη θφξνη 10  - (12.254)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 4.552.549 2.160.264

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 11,12 (1.195.178) (110.661)

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 9 181.546 114.022

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) (1.013.632) 3.361

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (754.715) (387.560)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (γ) (754.715) (387.560)

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

ηεο ρξήζεσο  (α) + (β) +(γ) 2.784.202 1.776.065

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο 8.010.538 6.234.473

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 10.794.740 8.010.538

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Έκκεζε κέζνδνο
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1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

1.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ- ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Αλψλπκε Δηαηξεία, πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Ληκεληθφ Σακείν Ζξαθιείνπ» ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ. 

Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία, αλήθεη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,ηειεί ππφηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο  Πνιηηηθήο θαηδηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2932/27.6.2001 (Φ.Δ.Κ. 

145 η.Α) , ην Ν.3429/27.12.2005 (ΦΔΚ 314 η.Α) θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία φπσο ηζρχεη 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

 

Μνλαδηθόο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. 

(ΣΑΗΠΔΓ). 

 

θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε δηνίθεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο Εψλεο Ληκέλα Ζξαθιείνπ θαη αλαιακβάλεη 

θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζην Ν.Π.Γ.Γ. Ληκεληθφ Σακείνπ Ζξαθιείνπ. Ζ Δηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζε πινία, ηα 

θνξηία ηνπο θαη ηνπο επηβάηεο, κε θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ 

πινίσλ, ην ρεηξηζκφ ησλ θνξηίσλ ηνπο, ηηο ππεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο αγαζψλ, ηεο 

εμππεξέηεζεο επηβαηηθήο θίλεζεο, ηελ παξνρή ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ ζε 

ηξίηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο.Ζ εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υ.Α.. 
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1.2 ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΥΔΡΑΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΕΩΝΖ 

 

Ζ Δηαηξία έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ Ληκέλνο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ φξκνπ ιηλνπεξακάησλ, ηα 

νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν παξαπάλσ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξαρσξήζεθε 

ζηνλ Ο.Λ.Ζ Α.Δ γηα 40 έηε, κε ηελ απφ 27 Ηνπλίνπ 2001 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ο.Λ.Ζ Α.Δ θαη ιήγεη ην έηνο 2042. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί κε λέα έγγξαθε 

ζπκθσλία ησλ κεξψλ. 

 

Σν δηθαίσκα παξέρεηαη θαηά αξρήλ θαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ Ληκέλα 

Ζξαθιείνπ θαη ν Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. αλαιακβάλεη λα ην αζθεί ζε άκεζε ζπλάθεηα πξνο ηε ιηκεληθή δξάζε, γηα ηελ 

ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εμππεξεηνχλ άκεζα ηελ παξνρή 

ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ. Ζ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα παξνρή ηνπ Γηθαηψκαηνο δελ παξαγλσξίδεη ηελ 

πξννπηηθή ελδερφκελεο κειινληηθήο απειεπζέξσζεο ηεο παξνρήο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ν Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηκεληθψλ θιπ ππνδνκψλ 

πξνο επηρεηξήζεηο παξνρήο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ εθφζνλ απηέο έρνπλ ιάβεη ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο.  

 

Ζ έλλνηα ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή θαηνρή θαη εμνπζίαζεησλ παξαρσξνχκελσλ, επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο, ηελ πξνζσξηλή παξαρψξεζε επ΄αληαιιάγκαηη θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ θεθαιαίνπ.  

 

Ζ ππνδνκή απνηεινχζε ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη έρεη δνζεί γηα ρξήζε ζηνλ Ο.Λ.Ζ. 

Α.Δ. ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπκθσλίαο παξνρήο ππεξεζηψλ. ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο φιεο νη 

παξαρσξεζείζεο εγθαηαζηάζεηο  επηζηξέθνπλ απηνδηθαίσο  ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Γειαδή ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ειέγρεη νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ππφινηπν ζπκθεξφλησλ ζηελ ππνδνκή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

ζπκθσλίαο. Ζ ιηκεληθή ππνδνκή ζπληζηά θνηλφρξεζην αγαζφ εθηφο ζπλαιιαγήο.Ο Οξγαληζκφο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 ηεο πκβάζεσο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ ην Γεκφζην γηα ηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ Νέσλ 

Δπελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ίδηνπο πφξνπο. 

 

Ο Ο.Λ.Ζ.Α.Δ. θέξεη ηελ επζχλε θαη ηε δαπάλε ηεο ηξέρνπζαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ παξαρσξνπκέλσλ 

θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (ζπλήζε έξγα) πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. Σν Γεκφζην ζα ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ «Δζληθνχ Δπηπέδνπ».Σν 

Διιεληθφ Γεκφζην ειέγρεη ή ξπζκίδεη πνηέο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρεη ε Δηαηξεία κε ηελ ππνδνκή πνπ ηεο 

έρεη παξαζρεζεί θαη ζε πνηνπο.Σν «Σηκνιφγην» ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. θαη 

εγθξίλεηαη κε Γη-Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα 

ζηα άξζξα 7  & 10 ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314 η.Α 27.12.05). 

 

ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο πξνβιέπεηαη αληάιιαγκα 1% γηα ηα 2 πξψηα έηε θαη 2% απφ ην ηξίην έηνο θαη 

εθεμήο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηεζίσλ εζφδσλ πιελ ησλ εθηάθησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ. 
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1.3 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

ηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Ζ παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε αλαβάζκηζε, ε ζπληήξεζε, ε 

βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα. 

 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, νρεκάησλ,θνξηίσλ. 

 

 Ζ εγθαηάζηαζε,νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο . 

 

 Ζ αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ,κειεηψλ θαη έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο, θνηλνηηθνχο ή άιινπο πφξνπο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ εζληθή ιηκεληθή πνιηηηθή. 

 

 Ζ αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθφ έξγν, θαζψο θαη θάζε άιιεο 

εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ηεο ηνπξηζηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο αιηεπηηθήο,ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο νξγάλσζεο ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ. 

 

 Ζ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ κέζσ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ. 

 

 Ζ κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο  ηνπ ιηκέλα. 

 

 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, ηνπο ηνπηθνχο θνξείο  θαη ηνπο θνξείο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο. 

 

 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο 

θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο . 

 

 Ζ αλάιεςε θαζεθφλησλ Γεληθνχ Γηαρεηξηζηή ησλ ρψξσλ ηεο Εψλεο Ληκέλα ζην πιαίζην ηνπ 

γεληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ ιηκεληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ηεο ράξαμεο εζληθήο 

ιηκεληθήο πνιηηηθήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ  θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

 

 Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί ζηα Ληκεληθά Σακεία σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. 
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2. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 

01/01/2017 κέρξη 31/12/2017 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν 

βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε Νν3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcernbasis) θαη 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο  ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ε εηαηξεία ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε εηαηξία γηα ηε ζχληαμε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2017, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2016. 

3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 

3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο: Σα ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, 

απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί 

(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο.  

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα: Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κε ηηο 

ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα.  

3.2 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Σν 

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

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ θαη ην θφζηνο ηνπο 

κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα 

φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη, νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 
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Πάγηα Χθέιηκε Εσή 

Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 20 έηε  

Έξγα ππνδνκήο  28 έηε  

Μεραλήκαηα βαξέσο ηχπνπ 12 έηε  

Λνηπφο Μεραλ/θφο Δμνπιηζκφο 7 έηε  

Μεηαθνξηθά κέζα 5 έηε  

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 4 έηε 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 5 έηε 

 

Γελ έρνπλ ππνινγηζηεί ππνιεηκκαηηθέο αμίεο γηα θακία θαηεγνξία παγίσλ ζηνηρείσλ.Οη σθέιηκεο δσέο ησλ 

ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηζνινγηζκφ.Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. 

3.3 Άπιαπεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα αζψκαηα πάγηα απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηα θφζηε δηαθφξσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ ρξήζεσο 

ινγηζκηθψλ.Απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θηήζεο. Ζ απφζβεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηηο ζρεηηθέο σθέιηκεο 

δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.  

 

Δίδνο Παγίνπ Δηήζηνο πληειεζηήο Απόζβεζεο 

Λνγηζκηθά 30% 

Μειέηεο  20% 

3.4 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο,φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ 

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

κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξνθχπηνπλ.  

3.5 Απνζέκαηα 

Σα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

εηαηξείαο, απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο θαη ην 

θφζηνο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. 
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3.6 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη 

δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

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

ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

3.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. 

3.8 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ κία κεηνρή αλήθνπζα ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο 

ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ). Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. 

3.9 Αλαβαιιόκελνοθόξνο εηζνδήκαηνο 

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

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη ζηηο κφληκεο δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη 

ινγηζηηθήο βάζεο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 

έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. εκεηψλεηαη φηη ζηελ ρξήζε 2017 νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ παξαδνρή φηη ε εηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3986/2011 (θαηαζηαηηθφο λφκνο 

Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.) θαη ηεο  πεξίπησζεο (ε) ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013. Γεδνκέλεο ηεο ζρεηηθήο απαιιαγήο ηεο 

εηαηξείαο απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζρεκαηηζζείζα θαηά ηελ 31.12.13 αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

θαηαρσξήζεθε ζηελ ρξήζε 2014 ζε φθεινο ησλ απνηειεζκάησλ. 

3.10 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 

θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία.Ζ εηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ αλακέλεηαη λα 

αθππεξεηήζνπλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20 θαη ηνπ Ν.103/75 ε εηαηξεία 

θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ 
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απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο 

(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε 

θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία εµπίπηνπλ ζηα πξνγξάµµαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα µε ην 

ΓΛΠ19 – «Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε 

αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projectedunitcreditmethod). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην 

επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 

10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν 

αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 επηβάιιεη πιένλ: 

 ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /δεκηψλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ 

νξηζηηθή εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, 

 ηε κε αλαγλψξηζε πιένλ ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο 

ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, 

 ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ λσξίηεξα εθ ησλ 

εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή αλαδηάξζξσζε ή ε 

ηεξκαηηθή παξνρή, 

 ινηπέο αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο. 

3.11 Δπηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηδφηεζε αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φινη νη 

ζρεηηθνί φξνη ζα ηεξεζνχλ. Όηαλ νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζρεηίδνληαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε εχινγε 

αμία πηζηψλεηαη ζε ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο κε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. Όηαλ ε επηρνξήγεζε ζρεηίδεηαη κε δαπάλε, αλαγλσξίδεηαη ζαλ έζνδν ζηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηζηνίρεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηηο 

δαπάλεο ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη λα απνδεκηψζεη. 
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3.12 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη απνδεκηψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ: α) Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ β) 

Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο γ) Σν απαηηνχκελν πνζφ 

κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα 

απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. 

Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ επηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή. 

3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

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

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

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

Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην 

νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο 

ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

(δ) Μεξίζκαηα 

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

 

(ε) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Σα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε κίζζσζε. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ηα εμήο:  

 Έζνδα ππεξεζηψλ containers: Σα έζνδα απηά αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ θνξηνεθθφξησζεο έκθνξησλ 

ή θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ θαη πξνο ηα πινία κε γεξαλνχο. 

 Έζνδα παξνρήο θνξη/θψλ εξγαζηψλ πκβαηηθνχ Ληκέλνο: Σα έζνδα απηά αθνξνχλ θνξηνεθθφξησζε 

ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ (ειεχζεξνπ, ππνθείκελνπ θαη intransit) απφ / πξνο πινία κε ειεθηξνθίλεηνπο 

γεξαλνχο. 
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 Έζνδα παξνρήο αθάιππησλ ρσξψλ: Σα έζνδα πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία απφ ηελ ελνηθίαζε αθάιππησλ 

ρψξσλ. 

 Έζνδα παξνρήο απφ πξνζνξκίζεηο, ηέιε νρεκάησλ θαη επηβαηψλ: Σα έζνδα απηά  αθνξνχλ ηα 

δηθαηψκαηα (πξνζφξκηζεο, ζέζεο) πινίσλ θαη πισηψλ λαππεγεκάησλ, ηα δηθαηψκαηα επηζθεπήο 

ζέζεο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα απνδνηηθήο εηζθνξάο ζαιακεγψλ. 

3.14 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο  αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε 

δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

3.15 Δπελδύζεηο θαη ινηπά (πξσηνγελή) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

(i) Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, 

(ii) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα, 

(iii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη 

(iv) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε ηνπο 

Αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία πιένλ, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ησλ άκεζσλ δαπαλψλ απφθηεζεο, ζπλαιιαγήο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαην-

νηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη φπνπ επηηξέπεηαη επαλεμεηάδεηαη 

θαη αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά. 

 (i) Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θακηά απφ ηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο. Μεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, νη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε 

θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο 

επέλδπζεο ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο, πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

(ii) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα 

Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο (θαη πνπ είλαη εθηφο ησλ 

ζπλήζσλ πηζησηηθψλ νξίσλ), απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα 

δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

(iii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη πεξηιακβάλεη επελδχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζε 

ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
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(iv) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε ηνπο 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο θαη πξνθαζνξηζκέλε ιήμε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ 

δηαθξαηνχκελα έσο ηελ ιήμε, φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ 

ιήμε. Δπελδχζεηο νη νπνίεο δηαθξαηνχληαη γηα αφξηζην ή κε πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Οη δηαθξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη, κεηά ηελ 

αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη 

δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, 

θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο ζπλαιιαγέο 

παξφκνησλ επελδχζεσλ, κε αλαθνξά ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο επέλδπζεο κε παξεκθεξή 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο 

επελδχζεσλ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία δε κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα ε εχινγε αμία ηνπο, 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΛΠ 39. 

3.16 Καζνξηζκόο ηεο εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Δχινγε αμία νξίδεηαη σο ε ηηκή, ζηελ νπνία ζα πσιεζεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

(ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή κε) ή ε ηηκή, πνπ ζα θαηαβιεζεί γηα ηε κεηαβίβαζε κηαο ππνρξέσζεο 

(ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή κε) ζε κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ 

εκεξνκελία επηκέηξεζεο. 

ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ππνζέηνπκε φηη ε ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ή ηε κεηαβίβαζε ηεο ππνρξέσζεο ιακβάλεη ρψξα είηε: (i) ηελ θχξηα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ 

ππνρξέσζε ή (ii) Διιείςεη θχξηαο αγνξάο, ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ 

ππνρξέσζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζεσξείηαη φηη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν ζε κηα θχξηα αγνξά αλ νη 

ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο απφ έλα ρξεκαηηζηήξην, κεζίηε, επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα, κηα ππεξεζία ηηκνιφγεζεο ή έλα ξπζκηζηηθφ θνξέα θαη απηέο νη ηηκέο εθθξάδνπλ ηξέρνπζεο θαη ηαθηηθά 

δηελεξγνχκελεο αγνξαίεο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Μηα νληφηεηα δελ ρξεηάδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εμαληιεηηθή έξεπλα φισλ ησλ πηζαλψλ αγνξψλ γηα λα εληνπίζεη ηελ θχξηα αγνξά ή, απνπζία 

θχξηαο αγνξάο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο επιφγσο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Απνπζία ζρεηηθψλ απνδείμεσλ γηα ην αληίζεην, ε αγνξά ζηελ νπνία κηα νληφηεηα ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε θαλνληθά κηα ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηε κεηαβίβαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ζεσξείηαη φηη είλαη ε θχξηα αγνξά ή, απνπζία θχξηαο αγνξάο, ε πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά. Δάλ 

ππάξρεη θχξηα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, ε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ζηελ αγνξά απηή (είηε ε ηηκή απηή είλαη άκεζα παξαηεξήζηκε είηε εθηηκάηαη κε ηε 

ρξήζε άιιεο ηερληθήο απνηίκεζεο), αθφκα θαη εάλ ε ηηκή ζε κηα δηαθνξεηηθή αγνξά είλαη ελδερνκέλσο 

πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. Σν ΓΠΥΑ 13 θαζνξίδεη ηελ ηεξαξρία ησλ 
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κνληέισλ απνηίκεζεο ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα 

κνληέια (παξαηεξήζηκα ή κε ζηνηρεία). Σα παξαηεξήζηκα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη 

αληινχληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, ηα κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο. 

H Δηαηξεία ππνινγίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηεξηδφκελνη ζε ζρεηηθφ πιαίζην πνπ 

θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζή ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 

 

Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) 

ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 

Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε 

παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία 

πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

3.17 Λνγηζηηθνπνίεζε ησλ κεηαβνιώλ ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ηηο 

δηνξζώζεηο ιαζώλ (ΓΛΠ 8) 

Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο: είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, βάζεηο, παξαδνρέο, θαλφλεο θαη πξαθηηθέο, πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ νληφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ κεηαβνιή ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο: είλαη πξνζαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ππνρξέσζεο ή ην πνζφ ηεο πεξηνδηθήο αλάισζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ εθηίκεζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ σθειεηψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Οη κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο πξνθχπηνπλ απφ λέεο 

πιεξνθνξίεο ή εμειίμεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη δηνξζψζεηο ιαζψλ. 

Οη παξαιείςεηο θαη νη αλαθξίβεηεο ραξαθηεξίδνληαη ζεκαληηθέο αλ ζα κπνξνχζαλ, κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά, 

λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο παξάιεηςεο ή ηεο θαθήο 

δηαηχπσζεο, θξηλφκελε βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηελ πεξηζηνηρίδνπλ. Σν είδνο ή ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ή 

έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο. 

 

Λάζε πξνγελέζηεξσλ πεξηόδσλ: είλαη παξαιείςεηο απφ θαη θαθέο δηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο νληφηεηαο, κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξάιεηςε ρξήζεο ή θαθή ρξήζε 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ (α) ήηαλ δηαζέζηκεο φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο πεξηφδνπο εθείλεο 

είραλ εγθξηζεί γηα έθδνζε, θαη (β) ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη απνθηήζεθαλ θαη ιήθζεθαλ ππφςε 

θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε εθείλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Λάζε κπνξεί λα ζπκβνχλ σο απνηέιεζκα καζεκαηηθψλ ζθαικάησλ, θαθήο εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, 

παξαιείςεηο ή θαθήο εξκελείαο γεγνλφησλ θαη απάηεο. 
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Αλαδξνκηθή εθαξκνγή: είλαη ε εθαξκνγή λέαο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλαιιαγέο, άιια γεγνλφηα θαη 

πεξηζηάζεηο σο αλ ε λέα ινγηζηηθή πνιηηηθή ήηαλ αλέθαζελ ζε ρξήζε. 

Αλαδξνκηθή επαλαδηαηύπσζε: είλαη ε δηφξζσζε ηεο αλαγλψξηζεο, δηαηχπσζεο θαη γλσζηνπνίεζεο πνζψλ 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο αλ ην ιάζνο ηεο πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπ δελ είρε γίλεη. 

Αλέθηθηνο: Ζ εθαξκνγή κηαο απαίηεζεο είλαη αλέθηθηε φηαλ ε νληφηεηα δελ κπνξεί λα ηελ εθαξκφζεη έρνληαο 

θαηαβάιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, είλαη 

αλέθηθηε ε εθαξκνγή κεηαβνιήο ζε ινγηζηηθή πνιηηηθή αλαδξνκηθά ή ε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε γηα 

δηφξζσζε ιάζνπο αλ: 

(α) νη επηδξάζεηο ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ή ηεο αλαδξνκηθήο επαλαδηαηχπσζεο δελ είλαη πξνζδηνξίζηκεο, 

(β) ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε απαηηεί παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ηεο 

δηνίθεζεο εθείλε ηελ πεξίνδν, ή  

(γ) ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ή αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε απαηηεί αμηφινγεο εθηηκήζεηο πνζψλ θαη δελ είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη αληηθεηκεληθή δηάθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ πνπ: 

(i) λα παξέρεη ελδείμεηο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία (ηηο εκεξνκελίεο) ηεο 

αλαγλψξηζεο, απνηίκεζεο ή γλσζηνπνίεζεο ησλ πνζψλ, θαη 

(ii) ζα ήηαλ δηαζέζηκεο φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθείλεο ηεο πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπ είραλ 

εγθξηζεί γηα έθδνζε απφ άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 

Μειινληηθή εθαξκνγή κεηαβνιήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο θαη αλαγλώξηζεο ηεο επίδξαζεο κεηαβνιήο 

ινγηζηηθήο εθηίκεζεο, αληίζηνηρα, είλαη: 

(α) ε εθαξκνγή ηεο λέαο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλαιιαγέο, άιια γεγνλφηα θαη πεξηζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ 

κεηά ηελ εκεξνκελία κεηαβνιήο ηεο πνιηηηθήο, θαη  

(β) ε αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο ζηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαβνιή. 

 

Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη γλσζηνπνηήζεηο  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε εθηφο απφ ηα παξαθάησ πξφηππα ηα νπνία ν ε Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη θαηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ωζηφζν, δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηεο 

Δηαηξείαο ή δελ είραλ εθαξκνγή. Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη δηεξκελείεο πνπ κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ησλ 

νπνίσλ ε εθαξκνγή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2017. 

i. Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

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

ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2017 
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ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο” 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη 

ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”  

Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη 

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

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ 

ηελ Δηαηξεία. 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

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

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

ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9.Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9, θαζψο ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ 

ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

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

 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

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

πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ 

πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. 
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Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 

θαη ΜΔΓ 31. 

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

κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ 

εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ . Οη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ 

πψιεζε νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ 

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

εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, 

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

απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο 

κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016. 

Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 15, θαζψο ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνηχπνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο» 

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

ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία 

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

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

ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2017. 

 

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

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

αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν 

πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  αλαβνιή. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

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

ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα (ή ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο) πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

(νπλ) φηαλ ην ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

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

πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021. Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα 

αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 

θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2017. 

 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»  

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

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

εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη   πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην 

ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο 

ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2017. 

 

Πξόηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξόηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

 

ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα»  

ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν πξφηππν ΓΠΥΑ 4.  

To ΓΠΥΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη 

παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

Σν ΓΠΥΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο 

αιιά ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε: 

 

 ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε 

επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,  

 πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζπκβάζεσλ 

θαη  

 εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθδνζε ησλ 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2021 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΠΥΑ 10  (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 

(Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή Δηζθνξά 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

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

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

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

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

κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλόκεζε θαη 

επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ”  

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

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

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

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ 

νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε 

ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία 

ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2014-2016 

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

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

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

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

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

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

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

πιένλ απαξαίηεηεο. 

 

Γ.Π.Υ.Α. 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο:Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ πξνηύπνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο , ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο  πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο 

πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ωο 
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θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 

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

 

ΓΛΠ 28 «Δπηκέηξεζε πγγελώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ εύινγε αμία» 

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

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

πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα 

θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

 

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ 

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

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

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

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

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

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

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

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

φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία, ε εκεξνκελία ηεο 

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

αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε 

πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ζεκάησλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο» 

Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή δεκία), ηηο 

θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

 

• εάλ νη θνξνινγηθέο ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ ηελ παξαδνρή 

φηη νη έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ: 
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• ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκίαο), 

ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ 

θφξνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο θαη  

 • ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη πεξηζηάζεηο 

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

2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2015-2017 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2015-2017, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηνλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017, 

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΠΥΠ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΠΥΑ 11 Κνηλέο πκθσλίεο  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ έιεγρν κηαο 

επηρείξεζεο πνπ απνηεινχζε θνηλή επηρείξεζή ηεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε απνηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ζηελ επηρείξεζε απηή.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη, αιιά δελ έρεη απφ θνηλνχ ηνλ 

έιεγρν κηαο θνηλήο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνθηήζεη απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ θνηλή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε 

δξαζηεξηφηεηά απνηειεί επηρείξεζε φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 3. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ζπκθέξνληα ζηελ 

θνηλή επηρείξεζε πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο δελ απνηηκψληαη εθ λένπ. 

 

ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

Σν πκβνχιην ηξνπνπνηψληαο ην ΓΛΠ 12 δηεπθξίληζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαηαρσξίδεη φιεο 

ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια 

ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ ε νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή 

απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα. Σν Πξφηππν δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηελ εηαηξία. 

 

ΓΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ ν δαλεηζκφο πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ  παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ δαλεηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ θαηά  ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

ΓΠΥΑ 9  (Σξνπνπνίεζε) « Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Υαξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο κε αξλεηηθή 

απνδεκίσζε» 

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 9 ψζηε λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ραξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο ηα νπνία 
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επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα ζχκβαζε είηε λα εμνθιήζεη είηε λα εηζπξάμεη 

απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο, λα κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 

ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

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

2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

 

ΓΛΠ 28  (Σξνπνπνίεζε) «Μαθξνπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο» 

Σν πκβνχιην, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Με απηή ηελ ηξνπνπνίεζε, ην πκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ε εμαίξεζε 

ζην ΓΠΥΑ 9 ηζρχεη κφλν γηα ζπκκεηνρέο πνπ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Οη νληφηεηεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ην ΓΠΥΑ 9 ζηα άιια ζπκθέξνληα ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ζηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαη ηα νπνία, ζηελ νπζία, απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε απηέο ηηο ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο. 

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

2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, σζηφζν 

επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα. 

 

Χθέιηκεο δσέο έξγσλ ππνδνκήο θαη εμνπιηζκόο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο: Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

πξνζδηνξίδεη ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο ησλ ιηκεληθψλ θιπ ππνδνκψλ θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ δηνίθεζε ζα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο δσέο θαηαζηνχλ 

κηθξφηεξεο θαη ζα πξνβεί ζε επαλεθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ απαμηψλνληαη ηερλνινγηθά.  

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Απφ ηελ ρξήζε 2014 θαη εθεμήο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη  κε ηελ 

παξαδνρή φηη ε εηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ.3986/2011, φπνπ αλαθέξεηαη φηη “ην Σακείν (ΣΑΗΠΔΓ) θαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν, απνιακβάλνπλ φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθώλ, δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ, δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ”. Ζ παξνχζα δηάηαμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηνπ άξζξνπ 46  ηνπ λ.4172/2013, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (ΣΑΗΠΔΓ) απαιιάζζεηαη ηεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη δεδνκέλνπ φηη ην Σακείν παξακέλεη ν κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ 

ηε βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ παξαδνρήο.  
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Πξνβιέςεηο γηα επηβαξύλζεηο από επηδηθίεο : Δθθξεκεί  ζεκαληηθφο αξηζκφο αγσγψλ αβέβαηεο έθβαζεο σο 

εθ ηνχηνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πηζαλφλ λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο ηειηθέο 

απνδεκηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα επηδηθαζζνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Δύινγε αμία εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ: Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλαθηεζηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο 

επηζθαιή ή κε θαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηα 

ηειεπηαία επίθαηξα ζηνηρεία, σζηφζν ην γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ελδερφκελα λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα.   

 

Αλαγλώξηζε πκβάζεσο Παξαρώξεζεο : Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή 

κίζζσζε ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην Γ.Λ.Π. 17. Απαηηείηαη θξίζε γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο & ειέγρνπ ηεο ππνδνκήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 17 ή 

ηελ Γηεξκελεία (IFRIC) 12 αληίζηνηρα.Ζ Γηνίθεζε θαηέιεμε φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 12 γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α) Σν «Σηκνιφγην» ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ 

ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. ,εγθξίλεηαη κε Γη-Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ ζχκθσλα 

κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα άξζξα 7  & 10 ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314 η.Α 27.12.05). β) Ζ παξαρσξνχζα 

αξρή δελ έρεη θαλέλα έιεγρν επί ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. Ζ Δηαηξεία δχλαηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζε ηξίηνπο γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

ιηκεληθψλ ή κε ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πέξαλ ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο παξάηαζεο ηεο 

ζχκβαζεο. γ) Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο 

επελδχζεσλ παξά κφλν φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ιηκέλα. 
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5. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρεη  σο εμήο:  

 

 
 

   Αληίζηνηρα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ έρνπλ σο εμήο : 

 

Όζον αθοπά ηην επιβαηική κίνηζη: 

 

 
 

 
 

  

ύλνςε Δζόδσλ 2017 2016 € %

Έζνδα από ππεξεζίεο θνξη/ζεσλ,κεηαθνξώλ 1.664.561 1.563.690 100.871 6,5%

Παξνρέο ζε πινία (χδξεπζε θιπ) 858.384 970.820 -112.436 -11,6%

Ληκεληθά ηέιε 3.438.357 3.395.319 43.039 1,3%

Έζνδα απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα 22.864 29.806 -6.942 -23,3%

Κύθινο εξγαζηώλ 5.984.166 5.959.634 24.532 0,4%

Έηνο Δπηβάηεο Γξακκώλ

Δπηβάηεο θξνπαδίεξαο

(πλνιηθόο Αξηζκόο)

Πινία Κξνπαδηέξαο

(πλνιηθόο Αξηζκόο)

2008 1.677.821 293.073 303

2009 1.939.460 317.478 287

2010 1.861.859 282.463 247

2011 1.744.587 223.562 209

2012 1.470.839 191.620 156

2013 1.454.631 242.301 177

2014 1.627.538 226.826 158

2015 1.455.575 219.805 170

2016 1.436.755 235.041 165

2017 1.542.244 172.396 131

2017 105.489 -62.645 -34

2016 7,34% -26,65% -20,61%

ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ

Μεηαβνιή 2017-2016

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Επιβάτεσ κρουαζίερασ
(Συνολικόσ Αριιμόσ)

Επιβάτεσ Γραμμών



 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2017 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 

 

38  

 

Όζον αθοπά ηοςρ καηάπλοςρ ηος έηοςρ 2017 

 

 
 

 
 

  

Μήλαο Δπηβαηεγά Κξνπαδηεξόπινηα ύλνιν

Ηαλνπάξηνο 69 2 71

Φεβξνπάξηνο 63 1 64

Μάξηηνο 70 8 78

Απξίιηνο 88 23 111

Μάηνο 97 12 109

Ηνύληνο 101 10 111

Ηνύιηνο 142 14 156

Αύγνπζηνο 149 14 163

επηέκβξηνο 122 14 136

Οθηώβξηνο 97 26 123

Ννέκβξηνο 68 6 74

Γεθέκβξηνο 65 1 66

ύλνιν 1.131 131 1.262

Καηάπινη έηνπο 2017
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6. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΈΞΟΓΑ 

 

Οη ινγαξηαζκνί ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ  αλαιχνληαη σο εμήο :  

α)  Αλάιπζε θαη’ είδνο  

 

 
 

 

β) Αλάιπζε ακνηβψλ ηξίησλ 

 

 
 

 

γ) Αλάιπζε θαηά θέληξν θφζηνπο 

 

 
 

 

 

 

ύλνςε Γαπαλώλ 2017 2016

Αλαιψζεηο απνζεκάησλ 147.158 205.030 -57.872 -28%

Μηζζνδνζία ηαθηηθή 890.118 811.316 78.802 10%

Αλαδξνκηθά & απνδεκηψζεηο 0 50.739 -50.739 -100%

Ακνηβέο ηξίησλ 1.124.167 1.091.763 32.403 3%

Γηθαηψκαηα δεκνζίνπ θιπ κηζζψκαηα 138.089 139.396 -1.307 -1%

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 182.165 123.859 58.307 47%

Φσηηζκφο 358.194 395.908 -37.714 -10%

Ύδξεπζε 274.043 214.198 59.845 28%

Έμνδα πξνβνιήο 102.747 78.655 24.092 31%

Δπηρνξεγήζεηο 24.970 8.926 16.044 180%

Καζαξηφηεηα ιηκέλα & ζπλαθή έμνδα 94.385 104.890 -10.505 -10%

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 282.846 318.436 -35.590 -11%

Απνζβέζεηο 1.038.211,1 1.273.821 -235.610 -18%

Πξνβιέςεηο απνδ.πξνζσπηθνχ 221.065 0 221.065 100%

ύλνιν 4.878.158 4.816.937 61.221 1%

Μεηαβνιή

Αλάιπζε ακνηβώλ ηξίησλ 2017 2016

Ακνηβέο λνκηθψλ ππεξεζηψλ 70.391 62.612 7.779 12%

Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ 50.300 11.892 38.408 323%

Ακνηβέο κειεηεηψλ 43.300 35.850 7.450 21%

Ακνηβέο νηθνλνκηθήο επίβιεςεο θαη ειέγρνπ 20.500 18.000 2.500 14%

Ακνηβέο ηερληθψλ 84.700 4.938 79.763 1615%

Τπεξεζίεο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο 21.615 10.010 11.605 116%

Ακνηβέο κειεηεηψλ επηρνξεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ 18.000 24.910 -6.910 -28%

Πξνκήζεηεο θαη δηθαηψκαηα πσιήζεσλ 287.939 277.165 10.774 4%

Παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο 445.297 556.696 -111.399 -20%

Ακνηβέο ιηκελεξγαηψλ 82.125 89.691 -7.566 -

ύλνιν 1.124.167 1.091.763 32.403 3%

Μεηαβνιή

 Πεξηγξαθή
Κόζηνο παξνρήο 

ππεξεζηώλ

Δθζπγρξ.& 

ζπληήξεζε Ληκέλα
Γηνίθεζε Γηάζεζε ύλνιν

Αλαιψζηκα πιηθά 43.661 43.661 - - 87.322

Αληαιιαθηηθά παγίσλ 59.836 - - - 59.836

Ακνηβέο & Έμνδα πξνζσπηθνχ 302.257 195.420 416.297  - 913.974

Ακνηβέο & Έμνδα ηξίησλ 604.039 356.396 163.732  - 1.124.167

Παξνρέο ηξίησλ 723.932 213.015 74.252  - 1.011.199

Φφξνη-Σέιε 6.095  - 41.395  - 47.490

Γηάθνξα έμνδα 34.427 100.719 99.280 139.521 373.947

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  -  - 947  - 947

Απνζβέζεηο πάγησλ 169.833 626.534 241.844  - 1.038.211

ύλνια 1.944.080 1.535.745 1.258.812 139.521 4.878.158
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7. ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ- ΈΞΟΓΑ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 

 

Αλάιπζε:  

 

8. ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

 

 
 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (κφληκνπ) θαηά ηελ 31.12.2017 αλέξρεηαη ζε 22άηνκα ελψ ηελ 

31.12.2016αλεξρφηαλ ζε 20 άηνκα. 

 

 

9. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ 

 

Αλάιπζε : 

 

 
 

  

31/12/2017 31/12/2016

Δπηρνξεγήζεηο 65.805 163.799

Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ απνδ. επίδηθσλ απαηηήζεσλ 1.258.658 401.000

Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα έθηαθηα έμνδα

Μηζζψκαηα 758.937 732.866

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξ.παγίσλ 619.352 837.145  

Πξνκήζεηεο 41.472 53.264

Έζνδα απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα 54.063 63.883  

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 959.424  - 

Λνηπά έζνδα 1.625 3.150

ύλνια ινηπά έζνδα  3.759.337 2.255.107

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 11.579 16.663

Έθηαθηεο δεκίεο 46.698 54.129

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 868.597 1.226.429

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 1.412.462  - 

ύλνια ινηπά έμνδα   2.339.337  1.297.220  

 

Λνηπά έζνδα - έμνδα θαζαξά   1.420.001 957.887

2017 2016 Μεηαβνιή %

Μηζζνδνζία ηαθηηθή 890.118 811.316 78.802 10%

Αλαδξνκηθά & απνδεκηψζεηο 0 50.739 -50.739 -100%

ύλνιν 890.118 862.055 28.063 3%

2017 2016 € %

Σόθνη πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ 107.056 68.383 38.673 56,6%

Λνηπά έζνδα θεθαιαίσλ 206 581 -375 -64,6%

Σόθνη εληόθσλ γξακκαηίσλ Διι.Γεκνζίνπ 74.284 45.059 29.225 0,0%

ύλνιν 181.546 114.022 67.524 59,2%



 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2017 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 

 

41  

10. ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Απφ ηελ ρξήζε 2014 θαη κεηά νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε εηαηξεία δελ 

ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3986/2011, 

φπνπ αλαθέξεηαη φηη “ην Σακείν (ΣΑΗΠΔΓ) θαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ 

νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν, απνιακβάλνπλ φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ, 

δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ, δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ”. Ζ παξνχζα 

δηάηαμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην Σακείν 

Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (ΣΑΗΠΔΓ) απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θαη δεδνκέλνπ φηη ην Σακείν παξακέλεη ν κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ παξαδνρήο.  

 

11. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ & ΗΓΗΟΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΎΜΔΝΑ ΠΑΓΗΑ 

 

Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο αθηλήησλ :Ζ Δηαηξεία, έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ Ληκέλνο, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά 

θπξηφηεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν παξαπάλσ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξερσξήζε ζηελ ΟΛΖ  Α.Δ.γηα 40 

έηε, κε ην απφ 18/11/2002 ζπκβφιαην παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπΔιιεληθνχ Γεκνζίνπ (εθπξνζσπνπκέλνπ απφ 

ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο) θαη ηεο ΟΛΖ  Α.Δ. θαη ιήγεη ην έηνο 2042. 

 

 

 

 

Υξήζε  2017 

 

Έξγα 

Τπνδνκήο

Κηίξηα & Σερληθά 

Έξγα

Μερ/ηα 

Ληκεληθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ

Λνηπόο Μερ/θόο 

Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια θιπ 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππν εθηέιεζε ύλνια

Κόστορ ή εκτίμηση

1.1.2017 12.324.028 1.719.444 4.087.634 1.251.759 340.731 2.331.603 963.693 23.018.892

Πποζθήκερ Υπήζηρ 296.182 789.850 38.393 2.619 62.051 78.927 1.268.022

ύνολα 31.12.2017 12.620.210 2.509.295 4.126.026 1.251.759 343.350 2.393.655 1.042.620 24.286.914

Αποσβέσειρ

1.1.2017 3.818.496 606.172 4.007.189 593.294 209.718 1.394.830 10.629.699

Αποζβέζειρ Υπήζηρ 422.962 92.417 133.514 42.445 315.212 1.006.550

ύνολα 31.12.2017 4.241.458 698.589 4.140.703 593.294 252.163 1.710.042 0 11.636.249

Αναπόσβεστη αξία

ύνολα 31.12.2017 8.378.752 1.810.705 -14.676 658.465 91.187 683.613 1.042.620 12.650.665
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Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ηεο ρξήζεο αθνξνχλ έξγα ππνδνκήο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ,ηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. 

12. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 
 

 

 
 

13. ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
 

14. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ θαηαρσξήζεθε σο έμνδν ζην θφζηνο πσιήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 01/01-

31/12/2017 αλέξρεηαη ζε € 147.158.Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηεο αμίαο 

ησλ απνζεκάησλ. 

Υξήζε  2017

Αύια πάγηα  

Κόζηορ ή εκηίμηζη 01.01.2017 997.601

Πποζθήκερ πεπιόδος 6.083

31.12.2017 1.003.683

Αποζβέζειρ 01.01.2017 -887.237

Αποζβέζειρ πεπιόδος -31.661

Αποζβέζειρ 31.12.2017 -918.897

Αναπόζβεζηη αξία 31.12.2017 84.786

31/12/2017 31/12/2016

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 1.705 1.705

 31/12/2017 31/12/2016

Αλαιψζηκα  πιηθά 3.619 9.309

Αληαιιαθηηθά παγίσλ 11.090 11.090  

ύλνια 14.709 20.399
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15. ΠΔΛΑΣΔ & ΛΟΗΠΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

 
 

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ ζηε ρξήζε είρε σο εμήο :  

 

 

 

31/12/2017 31/12/2016

Μηζζσηέο Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ 1.218.092 854.684

Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο 862.522 380.630

Ναπηηθνί Πξάθηνξεο 1.870 13.595

Κξνπαδηεξφπινηα 1.084 17.021

Λνηπνί Πειάηεο 218.882 148.478

Δπηζθαιείο πειάηεο 2.772.074 4.582.843

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (2.772.074) (3.939.890)

Αμηφγξαθα εηζπξαθηέα 0 0

Απαηηήζεηο από πειάηεο 2.302.449 2.057.362

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο & ρξεώζηεο

Τπφινηπν 1.1.2017 3.939.890

Αλαπξνζαξκνγή  πξνβιέςεσλ (1.167.817)

ύλνιν πξνβιέςεσλ 2.772.074

Λεθηόηεηα Δκπνξηθώλ Απαηηήζεσλ ύλνιν

έσο 60 κ 679.986 13,4%

60 κ έσο 120 κ 202.981 4,0%

120 κ έσο 180 κ 142.087 2,8%

180 κ έσο 240 κ 208.055 4,1%

240 + 1.069.340 21,1%

Aπνκεησκέλα 2.772.074 54,6%

5.074.523

Πξνβιέςεηο (2.772.074)

Τπόινηπν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 2.302.449
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16. ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

17. ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

 

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:

 

Σν κέζν επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ αλήιζε ζε πεξίπνπ1,6%. Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη 

πξνζεζκίαο πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία ιφγσ ησλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ θαη ην βξαρππξφζεζκν ηεο 

ιήμεψο ηνπο.Ζ αλάιπζε ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο αλά πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη σο εμήο: 

 

 

 

 

  

31/12/2017 31/12/2016

Δπελδχζεηο 20.052 20.052

Δπίδηθεο απαηηήζεηο 737.657 575.165

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο  -  - 

Διιεληθφ δεκφζην 648.575 1.391.299

Λνηπνί ρξεψζηεο 378.926 643.819

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 5.601 4.900

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 362.754 250.892

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.153.565 2.886.127

31/12/2017 31/12/2016

Σακείν 10.398 6.484

Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσο Όςεσο 8.897.910 6.804.053

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 1.886.432 1.200.000

10.794.740 8.010.538

Καηαζέζεηο όςεσο

Καηαζέζεηο 

Πξνζεζκίαο ύλνιν Γηαβάζκηζε 

Πηζηνιεπηηθήο Σξαπεδα Eurobank  A.E. 338.459 0 338.459 Caa3

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. 368.368 0 368.368 Caa3

Παγθξήηηα πλ. Σξάπεδα πλ. Π.Δ. 187.367 1.452.910 1.640.278 Ν/Α

πλ. Σξάπεδα Υαλίσλ πλ. Π.Δ. 100.492 433.521 534.013 Ν/Α

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 1.126.688 0 1.126.688 Caa3

Σξάπεδα Διιάδνο 6.505.465 0 6.505.465 Caa3

Alpha Bank Α.Δ. 271.071 0 271.071 Caa3

8.897.910 1.886.432 10.784.342
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18. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.533.515 € ην πνζφ απηφ δηακνξθψζεθε α) 

θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ζε Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Αλψλπκε Δηαηξεία πνζνχ 

€ 1.474.825 βάζε εθηίκεζεο ηεο επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 Κ.Ν. 2190/20 θαη β) απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 58.690 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε απφθαζε ηεο Γ.. ζηηο 5.3.2002. 

Με ηελ ππ΄αξηζκφ 225/5.11.2012 (ΦΔΚ-2996/Β’) απφθαζε ηεο «Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ» κεηαβηβάζηεθαλ ρσξίο αληάιιαγκα ζην «Σακείν 

Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ», θαηά πιήξε θπξηφηεηα ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

19. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

 

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Σν απνζεκαηηθφ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε έρεη απεηθνληζηεί δηαθεθξηκέλα θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. 

 

20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

 

ηελ ρξήζε 2014 έγηλε  αλαζηξνθή ηεο ζσξεπκέλεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη ε θαηαρψξεζή ηεο ζε 

φθεινο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2014, ν Ο.Λ.Ζ βαζίζηεθε ζηελ παξαδνρή φηη ε εηαηξεία δελ 

ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 

λ.4172/2013 θαη ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011. Δθεμήο ν Ο.Λ.Ζ δελ ζα ππνινγίδεη 

αλαβαιιφκελν θφξν εθηφο εάλ νη θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο αιιάμνπλ.  

  

31/12/2017 31/12/2016

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 249.812 194.600

Έθηαθηα απνζεκαηηθά 0 1.008

Απνζεκαηηθφ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε 4.031.482 4.031.482

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ 4.281.293 4.227.090



 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2017 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 

 

46  

 

21. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΡΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. 
 

χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλνπξνυπεξεζίαο θαη ηηο 

απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. 

Ζ ηειεπηαία αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

έγηλε ην 2015 θαιχπηνληαο σζηφζν θαη ηε ρξήζε 2016. 

Καηά ηε ρξήζε 2017 δελ έγηλε επηθαηξνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Όκσο ζρεκαηίζηεθε 

επηπιένλ πξφβιεςε πνζνχ € 221.065,00 ε νπνία επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

 

 

22. ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ& ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 
 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο :  

 

 

  

Δίδνο/Καηεγνξία Πξνβιέςεσλ 31-Γεθ-2017 31-Γεθ-2016

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 305.000 305.000

Λνηπέο πξνβιέςεηο 31.918 31.918

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 1.988.691 1.546.494

Μεξηθφ ζχλνιν πξνβιέςεσλ 2.325.608 1.883.412

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 58.620 65.112

ύλνιν 2.384.228 1.948.524
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23. ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

Σν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ιήθζεθαλ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ 

έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηνχ θαζψο επίζεο 

θαη  γηα ηελ απφθηεζε αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ. 

  

Δπηρνξεγνύκελν έξγν/πάγην Δπηρνξήγεζε Κόζηνπο Απνζβεζκέλεο επηρνξεγήζεηο Αλαπόζβεζην Τπόινηπν

Πλεπκαηηθνί Δθθνξησηέο Vigan 1.238.993 1.238.993 0

Απηνθηλνχκελνο Γεξαλφο Ληκέλνο Gottwald 2.509.171 2.509.171 0

Αληαιιαθηηθά απηνθηλνχκελνπ γεξαλνχ Gott 40.784 40.784 0

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ειθπζηήξσλ 24.948 19.337 5.610

SPRIDER GOTTWALT 120.000 110.000 10.000

Έξγν Ληκέλαο Ζξαθιείνπ B'Φάζε 4.648.085 1.871.869 2.776.216

Δξγν Απνθαηάζηαζε Τπνζθαθψλ Θεκειίσζεο Κ 76.573 30.624 45.948

Δξγν Οινθιήξσζε Ναππεγηθήο Κιίλεο Παξάθη 184.875 78.560 106.315

Έξγν Βειηίσζε Όςεο & Λεηηνπξγηθφηεηαο Λη 969.950 420.248 549.702

Έξγν πληήξεζε & Βειηίσζε Παξαιηαθήο Λεσ 244.638 104.635 140.003

Έξγν Καηαζθεπή Τπνζηαζκνχ Πξνβι.IV Ληκέλ 736.918 309.049 427.869

Έξγν Ληκέλαο Ζξαθιείνπ Α'Φάζε 240.299 104.114 136.185

Έξγν "Απνθαηάζηαζε Τθάισλ πειαηψζεσλ Κν 206.781 151.877 54.904

Έξγν "Δπηζθεπή-δηακφξθσζε αλσδνκήο ρεξζα 1.942.240 716.138 1.226.101

Δπηρ/ζε Τπνζ/ζησλ εξγαζηψλ ζηήξημεο Κνπι 275.000 0 275.000

Δπηρ/ζε παγίσλ πξνγξάκκαηνο EQUAL Γξάζε 42.666 42.666 0

Τπνζηήξημε κειέηεο δηεξ.αθηνκ/θεο ζπκπεξ. 391.293 391.293 0

Αλαπνξξφθεηεο επηρνξεγήζεηο 216.427 0 216.427

Δπηρνξήγεζε γηα έξγα θξεπηδσκάησλ 51.498 36.641 14.857

Αλαπνξ/ηεο επηρ/ζεηο νινθιήξσζεο Ναππ.θι 108.125 0 108.125

Έξγν Δγθ/ζε & Λεηηνπξγία πζηήκαηνο Αζθαιίαο ISPS 1.858.805 614.788 1.244.017

ύλνια 16.128.069 8.790.787 7.337.282

Δηζπξαρζείζεο Δπηρνξεγήζεηο  ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 16.128.069

Μείνλ:

Δπηρνξεγήζεηο κεηαθεξζείζεο ζηα απνηειέζκαηα

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 8.172.443

Δπηρνξεγήζεηο κεηαθεξζείζεο ζηα απνηειέζκαηα

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 618.344

Τπόινηπν επηρνξεγήζεσλ 31.12.2017 7.337.282

Κίλεζε Λνγ/κνπ Δπηρνξεγήζεσλ Δπελδύζεσλ
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24. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη πνζφ 349.852,18επξψ πνπ αθνξά επηρνξήγεζεε νπνία εθ 

παξαδξνκήο δφζεθε ζηνλ ΟΛΖ αιιά αλήθεη ηνπο εηαίξνπο ηεο SAFEPORT . ηηο αξρέο ηνπ 2018 ην πνζφ απηφ 

δφζεθε ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 

25. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο:  Ζ εηαηξεία έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζεκαληηθφ 

αξηζκφ επηζθαιεηψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ κηζζψζεηο θαη λαπηηθνχο πξάθηνξεο. Ο θίλδπλνο 

δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη ηδηαηηέξα 

απμεκέλνο. Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία παξαθνινπζεί εληαηηθά ηνπο  πειάηεο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηα πηζησηηθά φξηα 

θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο εηαηξείαο (απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο 

αθφκε θαη εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο δηαδηθαζίεο θιπ).Οη πξνβιέςεηο  

αλαπξνζαξκφδνληαη ζην βαζκφ πνπ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

επηζθαιείο. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε 

θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

 

 

 Οη Λνηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη επίδηθεο απαηηήζεηο πνζνχ 737. ρηι. επξψ. 

 Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αμηφπηζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα. 

 Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ άλσ ηνπ 5% αλαιχνληαη σο εμήο :  

31/12/2017 31/12/2016

Πξνκεζεπηέο 435.581 357.914  

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 6.942 4.525  

Γνπιεπκέλα έμνδα 138.089 139.396  

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλ.) - 40.666

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 130.924 99.069  

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 162.099 114.329

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 362.028 6.469

ΤΝΟΛΟ  1.235.663 762.368

31/12/2017 31/12/2016

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 2.302.449 2.057.362

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.168.274 2.906.525

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10.794.740 8.010.538

ύλνιν 15.265.463 12.974.425
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ζε ζπλερή βάζε πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Οη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη θπξίσο ζε κελαία βάζε. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζα πξνθαινχληαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο (ππεξεπελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ίδηνπο πφξνπο) ή ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε 

ηεο κε δηθαζηηθέο απνδεκηψζεηο. Σέινο νπζηψδε επίδξαζε, ζηε ξεπζηφηεηα θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

ηεο εηαηξείαο, ελδέρεηαη λα έρνπλ ηπρφλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα επηβάιινπλ ηε δέζκεπζε ή κεηαθνξά 

ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο ζε ινγαξηαζκνχο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνο θάιπςε ησλ 

επξχηεξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο αλά πηζησηηθφ ίδξπκα θαη αλά επίπεδν πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ έρεη σο εμήο: 

 

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017& 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

αληίζηνηρα αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Κσδηθόο  Πειάηεο Τπόινηπν

11872 ΚΟΤΡΟΤΠΖ ΔΛΔΝΖ 272.002

12472 ΠΟΣΑΜΗΑΝΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. 375.829

13903 ΔΠΗΦΑΛΖ-NAVIGATION MARITIME BULGARE 340.576

16053 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 135.605

2104 ΥΑΡΗΜΑΓΟΠΟΤΛΟΗ Β. ΑΦΟΗ  Ο.Δ. 319.315

30 ΕΔΡΒΗΓΖ ΓΗΑΝΝΖ 289.684

ύλνιν 1.733.010

Καηαζέζεηο όςεσο

Καηαζέζεηο 

Πξνζεζκίαο ύλνιν Γηαβάζκηζε 

Πηζηνιεπηηθήο Σξαπεδα Eurobank  A.E. 338.459 0 338.459 Caa3

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. 368.368 0 368.368 Caa3

Παγθξήηηα πλ. Σξάπεδα πλ. Π.Δ. 187.367 1.452.910 1.640.278 Ν/Α

πλ. Σξάπεδα Υαλίσλ πλ. Π.Δ. 100.492 433.521 534.013 Ν/Α

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 1.126.688 0 1.126.688 Caa3

Σξάπεδα Διιάδνο 6.505.465 0 6.505.465 Caa3

Alpha Bank Α.Δ. 271.071 0 271.071 Caa3

8.897.910 1.886.432 10.784.342

Υξήζε 2017 έσο 1 έηνο 

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο 435.581 435.581

Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 6.942 6.942

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 130.924 130.924

Λνηπέο βξαρππξ. ππνρξεψζεηο 662.216 662.216

ΤΝΟΛΑ 1.235.663 1.235.663
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Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ : Σα  ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο 

ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ.  

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ. Μεηαβνιή ηνπ 

επηηνθίνπ βάζεο θαηά ±100 κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζεο 2016 θαη αλέιζεη ζην πνζφ ηνπ (±1%), 

ceterisparibus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθάέζνδα ηεο εηαηξείαο θαηά πεξίπνπ 60 ρηι. επξψ 

ζε εηήζηα βάζε. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ελέρεη ζηνηρεία κεγάιεο 

αβεβαηφηεηαο .  

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία  δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

26. ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα δηαηεξεί ην θεθάιαην θίλεζεο ζεηηθφ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθείο 

ρξεκαηνδνηήζεηο (επηρνξεγήζεηο) γηα ηα έξγα ππνδνκήο. Ζ εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί δαλεηαθά θεθάιαηα θαη 

επνκέλσο ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο είλαη κεδεληθφο.   

 

Παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  αλά θαηεγνξία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη σο εμήο :  

 

 

Υξήζε 2016 έσο 1 έηνο 

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο 398.580 398.580

Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 4.525 4.525

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 99.069 99.069

Λνηπέο βξαδππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 260.195 260.195

ΤΝΟΛΑ 762.368 762.368

Κςκλοθοπιακά ζηοισεία ενεπγηηικού

Δμποπικέρ απαιηήζειρ 2.302.449 2.057.362

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.168.274 2.906.525

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 10.794.740 8.010.538

ύλνιν 15.265.463 12.974.425

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.235.663 762.368

ύλνιν 1.235.663 762.368
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27. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 

 

Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 7 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: γλσζηνπνηήζεηο»: 

 

Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε 

πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 

Δπίπεδν 2:  Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια 

ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε 

παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο 

αγνξάο. 

 

Ζ εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Δπηκέηξεζε», ζηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγεί ηνπο 

απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.   

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αθφινπζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εχινγεο αμίαο απηψλ: 

- Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

- Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

- Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ ηεξαξρία ηεο 

εχινγεο αμίαο θαη σο εμήο : 

 

 

 

Κςκλοθοπιακά ζηοισεία ενεπγηηικού Ηεξαξρία εχινγεο αμίαο

Δμποπικέρ απαιηήζειρ 2.302.449 2.057.362 Δπίπεδν 3

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.168.274 2.906.525 Δπίπεδν 3

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 10.794.740 8.010.538 Δπίπεδν 3

ύλνιν 15.265.463 12.974.425

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.235.663 762.368 Δπίπεδν 3

ύλνιν 1.235.663 762.368
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28. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπηεο εηαηξείαο ζηηο ρξήζεηο  2017 θαη 2016αλήιζαλ ζε 

€49.617θαη € 47.217 αληίζηνηρα. 

 

29. ΔΠΗΓΗΚΔ Ή ΤΠΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ 

 

Καηά ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη εθθξεκείο επηδηθίεο ζπλνιηθνχ χςνπο 2.949.021 επξψ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο πνζνχ 2.043.691  επξψ. ε ηειηθή έθβαζε ησλ εθθξεκψλ απηψλ ππνζέζεσλ  δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη επνκέλσο δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. 

 

 

 

 

30. ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΖΔΗ 

 

Ζ εηαηξεία έρεη πεξαηψζεη θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009. Ο Οξγαληζκφο δελ πξνέβεθε 

έγθαηξα ζε εθινγή Διεγθηηθήο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ γηα λα δηελεξγεζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ 

ρξήζεσλ 2012θαη 2013φπσο πξνβιέπεηαη βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/94 σο εθ ηνχηνπ νη 

ρξήζεηο απηέο παξακέλνπλ αλέιεγθηεο θνξνινγηθά.Καηά ηελ 31.12.2014 ε πξφβιεςε πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί 

απφ ηνλ Οξγαληζκφαλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 275.000,00 επξψ γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ζε 30.000 

επξψ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.5 ηνπ 

Ν.2238/94. 

 

  

Υξήζε 2017

ύλνςε Πνζό επηδηθίαο Πξόβιεςε

Υξεκαηηθέο αγσγέο πξνκεζεπηψλ 1.722.228 761.898

Αηηήζεηο απνδεκίσζεο 459.962 459.962

Αηηήζεηο απνδεκίσζεο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα 711.830 711.830

Λνηπέο Πξνζθπγέο θαηά δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ 55.000 55.000

ύλνια 2.949.021 1.988.691

Υξήζε 2016

ύλνςε Πνζό επηδηθίαο Πξόβιεςε

Υξεκαηηθέο αγσγέο πξνκεζεπηψλ 2.722.228 1.153.681

Αηηήζεηο απνδεκίσζεο 147.814 147.814

Αηηήζεηο απνδεκίσζεο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα 354.843 190.000

Λνηπέο Πξνζθπγέο θαηά δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ 55.000 55.000

ύλνια 3.279.885 1.546.494



 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2017 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 
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31. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα ζηα νπνία επηβάιιεηαη 

αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

Ζξάθιεην, 14επηεκβξίνπ 2018 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.& Γ/λσλ χκβνπινο  ΟΓηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

 

 

ΦΗΛΗΠΠΖ ΑΠΟΛΛΩΝ 

  

 

 

 

ΦΡΑΓΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

Α.Γ.Σ    AE 967314  Α.Γ.Σ. AM466078 

 


