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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας “ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ” 
 
Έκθεση επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας « ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. »  που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

30 Ιουνίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια 
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που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας 

γνώµης. 

Γνώµη  

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 30η Ιουνίου 2017 και τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 

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

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

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

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 

και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης που έληξε την 30/06/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία  

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. » και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

 

Αθήνα,  15 Ιανουαρίου 2018 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΣΚΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14671 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας 
 

Κύριοι Μέτοχοι: 

 

Τη χρήση του 2017 η εταιρία παρουσίασε σηµαντική αύξηση πωλήσεων, ωστόσο τα 

αποτελέσµατα χρήσης εµφανίζονται µειωµένα .  Η εταιρία εκτιµά ότι η τρέχουσα χρήση θα 

είναι καλύτερη της κλειόµενης. 

   

Ακολουθούν ορισµένοι αριθµοδείκτες για τη χρήση και συγκριτικά προηγούµενης χρήσης: 

 

 

30/6/2017 30/6/2016

Μεγέθυνσης

Μεταβολή πωλήσεων 23,3% -26,0%

Μεταβολή κερδών προ φόρων, χρηµ/κων αποτ/των & 

αποσβέσεων (EBITDA) -35% 183%

∆ιαχείρισης

Περιθώριο µικτού κέρδους 6,2% 10,4%

Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων 0,1% 0,8%

Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηµατοοικονοµικών 

αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 3,0% 5,7%

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / πωλήσεις 6,8% 8,2%

Αποδοτικότητας

Καθαρά κέρδη  / Ιδια κεφάλαια -0,4% -4,2%

Κέρδη προ Φ/Τ  / Σύνολο ενεργητικού 1,2% 3,6%

Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

Κερδη προ φόρων χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων & 

αποσβέσεων / Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 5,02 3,09

Λειτουργική ταµειακή ροή/ Τόκοι -2,21 2,19

(∆άνεια µείον χρηµατικά διαθέσιµα) / Ίδια κεφάλαια 25% 8%

Ίδια κεφάλαια/ Ενεργητικό 15,8% 15,1%

Ρευστότητας

Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) 0,45 0,44

Πωλήσεις / Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2,64 2,02

Κυκλ.ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) 32 52

Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ηµέρες) 13 19

Κυκλ.ταχύτητα προµηθευτών (ηµέρες) 45 80  
 

 

 

Κίνδυνοι για τη χρήση 2016-2017 

 

-Κίνδυνος από επιτόκια 
Η εταιρεία έχει πολύ χαµηλό δανεισµό για το οπότε δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο από 

µεταβολές επιτοκίων. 

 

-Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της εταιρείας βασίζεται στην ισοτιµία ευρώ / δολαρίου 

µε αποτέλεσµα να υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος, ωστόσο η εταιρεία δεν κάνει χρήση 

προϊόντων αντιστάθµισης συναλλαγµατικού κινδύνου. 
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-Πιστωτικό κίνδυνος 
Η πελατειακή βάση της εταιρείας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής 

διασπορά του κινδύνου. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 

διαρκώς από την εταιρεία. H εταιρεία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων.  

 

-Κίνδυνος ρευστότητας  
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται µε συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων 

τραπεζικών πιστώσεων.  

 
Η εταιρεία διατηρεί εγκαταστάσεις στο Καλαµπάκι ∆ράµας, στο Νεροφράκτη ∆ράµας στους 

Αντιφιλίππους Καβάλας, στην Αλιστράτη Σερρών, στο Σιδηροχώρι Κοµοτηνής, στη Μέση 

Κοµοτηνής, στα Αµάραντα Κοµοτηνής, στην Εργάνη Κοµοτηνής, στα Ανω Αγγίστα Σερρών, 

στον Ίασµο Κοµοτηνής, στη Νέα Μπάφρα Σερρών, στον ∆ραβίσκο Σερρών και στο 

Ροδολίβος Σερρών.  

 

Επί των παγίων της εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη 30/6/17 ποσού ευρώ 7,05 εκατ. 

Μέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων οριστικοποιήθηκε η 

άρση της προσηµείωσης ποσού 6,4 εκατ.  ευρώ που αφορούσε τις εγκαταστάσεις του 

Νεροφράκτη. 

 

Εργασιακά Θέµατα 
Η Εταιρεία, δίνει έµφαση στο υψηλό επίπεδο, την επαγγελµατική εµπειρία, αλλά και το 

προσωπικό ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 

νοµοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας 

και στους Ασφαλιστικούς φορείς 

 

Περιβαλλοντικά Θέµατα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε 

βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία και 

τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το 

φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές 

της µε τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την 

υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων της. 

 

 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Νεροφράκτης ∆ράµας 28/12/2017 
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1 Οικονοµικές καταστάσεις 

 

1.1 Κατάσταση συνολικών εσόδων  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/7/16-30/6/17 1/7/15-30/6/16

Κύκλος εργασιών 5.1 15.456 12.534

Κόστος πωλήσεων (14.504) (11.226)

Μικτά κέρδη 952 1.308

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.2 225 118

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (211) (257)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (840) (777)

Αλλα λειτουργικά έξοδα 5.3 (25) (65)

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 101 327

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (93) (232)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 8 95

Μείον φόρος εισοδήµατος 5.4 (13) (153)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (5) (58)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4) (58)

Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-

βασικά (σε €) (0,005) (0,061)  
 

 

Σηµείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.2 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 30/6/2017 30/6/2016

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 5.5 5.862,00 6.190

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 23 24

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 7

5.892 6.221

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέµατα 5.6 1.258 1.594

Πελάτες 5.7 533 643

Λοιπές απαιτήσεις 5.8 769 510

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.9 261 153

2.821 2.900

Σύνολο Ενεργητικού 8.713 9.121

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Εκδοθέν κεφάλαιο 5.10 2.777 2.777

Αποθεµατικά 5.11 180 180

Αποτελέσµατα εις νέο (1.583) (1.579)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.374 1.378

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.13 1.052 1.072

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 31 31

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 1.083 1.103

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές 5.14 1.800 2.452

Λοιπές υποχρεώσεις 5.15 3.654 3.859

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 193 70

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.12 609 84

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην επόµενη χρήση 0 175

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 6.256 6.640

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.339 7.743

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 8.713 9.121
 

 

Σηµείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.3 Κατάσταση ταµειακών ροών 
 

1/7/16-30/6/17 1/7/15-30/6/16

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 8 95

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 366 390

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 93 232

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις  λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 336 (856)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (149) (84)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (766) 963

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (93) (232)

Καταβεβληµένοι φόροι 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (205) 508

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (37) (302)

Εισροές / Εκροές από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (37) (302)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 609 0

Εξοφλήσεις δανείων (259) (200)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 350 (200)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

περιόδου (α) + (β) + (γ) 108 6

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 153 147

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 261 153  
 

Σηµείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.4 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεµατικά 

φορολογικών 

νόµων

Μη 

διανεµηθέντα 

κέρδη(ζηµίες) Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2015 2.777 180 (1.521) 1.436

Αποτελέσµατα χρήσης (58) (58)

∆ιανοµή αποθεµατικών  -  - 

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2016 2.777 180 (1.579) 1.378

Αποτελέσµατα χρήσης (5) (5)

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2017 2.777 180 (1.583) 1.374  
 
 

Σηµείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 

 

2 Γενικά στοιχεία εταιρείας 

 
Η εταιρεία «Χ.ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ» ιδρύθηκε στις 8/8/1997 (ΦΕΚ 5989/14.8.1997 Τεύχος 

Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) από τη συγχώνευση των εταιριών «ΒΙΟΖΩΚΑΛ ΑΒΕΤΕ» & «ALFA GRAIN 

– Εκκοκκιστήρια ∆ράµας ΑΒΕΕ».  

 

Έχει την έδρα της στην Κοινότητα Νεροφράκτη ∆ράµας. Υπάγεται στη Νοµαρχία ∆ράµας 

και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών υπ. Αριθ. 38720/51/Β/97/09.   

 

Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η εκκόκκιση βάµβακος και η εµπορία αγροτικών 

προϊόντων, κυρίως σιτάρι & αραβόσιτο. 

 

Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τους: 

 

Χρήστος Χ. Κλωναρίδης Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

Ιωάννης Χριστοδουλάκης Αντιπρόεδρος 

Κωνσταντίνα Σκαρόγλου Μέλος 

 
Το ανωτέρω ∆.Σ. εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29/01/2016 και θα 

διοικήσει για µία πενταετία έως 21/01/2021. 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 

στις 28/12/2017 

 
 

3 Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία  

 

3.1 Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αφορούν 

στη χρήση 01.07.2016-30.06.2017. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον 

Ιούνιο του 2017. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα µέχρι και την 30/06/2004. Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων µέχρι 

30/6/2004 έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση των 
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οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και 

κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών.   

 

3.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα 

χρήση  
 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της 

σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, τη δοµή 

των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» 
Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης 

των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»:  
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων 

µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

µισθού.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συµφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν 

αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012:  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

επτά πρότυπα ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 

� ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση 

διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον 

‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

� ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση 

για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της 

καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, 

χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής 

θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

� ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των 

εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 
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� ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο 

δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 

προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

� ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο 

πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και 

οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο 

της αναπροσαρµογής.  

� ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε 

προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική 

εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 

πρότυπα.  

� ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση 

και διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα 

περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο 

προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί 

αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν 

αλλαγή.  

� ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµιξη και 

διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 

τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες 

περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

� ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν 

προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

� ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει 

την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν 

εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία ερευνά την 

επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 

και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2018). 
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο 

αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται 

σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων 

µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2017 
 

14

∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα 

διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του 

∆ΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός 

επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής 

που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό 

κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν 

τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν 

αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Στόχος του ενδιάµεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες και 

υιοθετούν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ. Το πρότυπο επιτρέπει την διατήρηση των 

προηγούµενων λογιστικών πολιτικών επιµέτρησης, αποτίµησης, αποµείωσης και 

αποαναγνώρισης µεταβατικών λογαριασµών ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων.  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017).  
Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να 

βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία 

οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή 

της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 

έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες 

στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

Η Εταιρεία διερευνά την επίδραση του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές καταστάσεις Το πρότυπο 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 
Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 

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

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. 

Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 

µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να 

κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και 

να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το πρότυπο δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν 

προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µµεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των 

οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της 

σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την 

δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017)  

 Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων 

που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ε.Ε..  

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών” (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές 

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

χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που 

διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία 

παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε 

συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 

ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από 

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

αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε. 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και  κρίσεις της διοίκησης 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση 

συγκεκριµένων λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης στην 

εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι λογιστικές εκτιµήσεις και 

κρίσεις της ∆ιοίκησης που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2017 είναι ίδιες µε εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την 

κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30
η
 Ιουνίου 2016 και 

οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτηµα αυτό , χωρίς οποιαδήποτε 

απόκλιση η αλλαγή 

 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2017 
 

16

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 

4.1 Ενσώµατα πάγια 

 

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

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

Ως κόστος κτήσεως για τα γήπεδα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις λήφθηκε η εύλογη αξία 

αυτών κατά την 30-06-2003, η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές 

διεθνούς κύρους. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας 

των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές 

και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν γίνονται. Τα οικόπεδα δεν 

αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε 

την σταθερή µέθοδο, µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

 

 

Μόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις     10 – 37 χρόνια 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 5 – 20 χρόνια 

Μεταφορικά µέσα 5 – 7 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 – 5 χρόνια 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός 5 – 9 χρόνια 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες των µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζονται σε σχέση µε 

την αξία κτήσεως σε 10%. Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί 

υπολειµµατικές αξίες. 

 

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

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση των 

ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 

 

4.2 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία 

είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 

κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.      

 

 

4.3 Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

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

Σταθµικού Κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές 
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πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των 

τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

 

 

4.4 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

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

µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη 

ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της 

ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

 

4.5 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες χαµηλού ρίσκου επενδύσεις που  

ρευστοποιούνται άµεσα. 

 

4.6 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 

 

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

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

ηµεροµηνία του ισολογισµού τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που 

είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική 

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

προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 

4.7 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

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

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος 

της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

 

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

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια  κεφάλαια της εταιρείας,  µέχρις ότου οι ίδιες 

µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό 

από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, 

εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

4.8 ∆ανεισµός 

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

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

4.9 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  



ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2017 
 

18

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται 

να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 

θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

4.10 Παροχές στο προσωπικό 

  
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

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

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην 

προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική 

εργατική νοµοθεσία, όπως αυτές έχουν συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια 

της αναµενόµενης εργασιακής ζωής.  Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η εταιρεία στη χρήση δεν προέβη σε 

αναλογιστική µελέτη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 

εκτιµώντας ότι το αποτέλεσµα αυτής δεν θα είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της.  

 

4.11 Προβλέψεις  

 

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

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

4.12 Αναγνώριση εσόδων 

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

καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.  Οι πωλήσεις αγαθών 

αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

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

 

5 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις (ποσά σε χιλ.ευρώ) 
 

5.1 Έσοδα πωλήσεων  

 
Τα έσοδα πωλήσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 2017 Χρήση 2016

Πωλήσεις εµπορευµάτων 5.736 4.461

Πωλήσεις προιόντων 9.689 8.029

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 31 38

15.456 12.528  
 

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αφορούν σε αραβόσιτο, κριθάρι σιτάρι, λιπάσµατα και 

πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι πωλήσεις προϊόντων αφορούν σε πωλήσεις ζωοτροφών και 

εκκοκκισµένου βάµβακος. 
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5.2 Άλλα λειτουργικά έσοδα 

 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

Χρήση 2017 Χρήση 2016

Επιδότηση ΕΦΚ πετρελαίου 16 17

Προµήθεις διαµεσολάβησης 105 50

Συναλλαγµατικές διαφορές 40 15

Λοιπά έσοδα 64 36

225 118  
 

5.3 Άλλα λειτουργικά έξοδα 

 
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

Χρήση 2017 Χρήση 2016

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 20 11

Συναλλαγµατικές διαφορές 5 17

Λοιπά έκτακτα έξοδα 37

25 65  
 

5.4 Φόρος εισοδήµατος 

 
Χρήση 2017 Χρήση 2016

Αναβαλλόµενη φορολογική επ ιβάρυνση / (ελάφρυνση) (19) 87

Τρέχουσα φορολογική επ ιβάρυνση 32 66

Σύνολο 13 153  
 

 

 

 

5.5 Ενσώµατα πάγια 

 

Ακολουθεί ανάλυση: 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχ/µατα
Μετ/κά 

µέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξ/σµός

Έργα υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Υπόλοιπο 30/06/2016 394 5.209 5.002 894 241 0 11.739

Αυξήσεις 3 6 15 10 5 39

Πωλήσεις/ µεταφορές -2 -2

Υπόλοιπο 30/06/2017 397 5.213 5.017 894 251 5 11.776

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 30/06/2016 2.104 2.494 729 222 5.549

Αποσβέσεις χρήσης 160 172 24 10 366

Πωλήσεις/ Μεταφορές 0

Υπόλοιπο 30/06/2017 2.264 2.666 753 232 5.915

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2017 397 2.949 2.351 141 19 5 5.861  
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Προηγούµενη χρήση 
 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχ/µατα 
Μετ/κά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 
εξ/σµός 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 30/06/2015 394 5.179 4.744 888 232 11.437 

Αυξήσεις   30 258 6 9 302 

Πωλήσεις/ µεταφορές           0 

Υπόλοιπο 30/06/2016 394 5.209 5.002 894 241 11.739 
              

Σωρευµένες αποσβέσεις             

Υπόλοιπο 30/06/2015   1.944 2.296 705 214 5.159 

Αποσβέσεις χρήσης   160 198 24 8 390 

Πωλήσεις/ Μεταφορές           0 

Υπόλοιπο 30/06/2016   2.104 2.494 729 222 5.549 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2016 394 3.105 2.508 165 19 6.190 

 
 

 

Τα κτίρια της εταιρείας αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε βιοµηχανικά κτίρια µε χώρους γραφείων 

και σιλό αποθήκευσης µε συνολική επιφάνεια 11,9 χιλ. τ.µ. Ο κύριος όγκος των 

εγκαταστάσεων βρίσκεται στο Νεροφράκτη Σερρών, ενώ περιορισµένης έκτασης κτιριακές 

εγκαταστάσεις υπάρχουν στο Καλαµπάκι ∆ράµας, στην Εργάνη Σερρών και τους 

Αντιφιλίππους Καβάλας. 

 

Τα γήπεδα αφορούν αποκλειστικά σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, όπου βρίσκονται οι ανωτέρω 

αναφερόµενες εγκαταστάσεις. 

 
Ο κύριος όγκος των µηχανηµάτων αφορά σε µηχανήµατα εκκοκκιστηρίου.  

 

 

 

 

5.6 Αποθέµατα 

 

 
Χρήση 2017 Χρήση 2016

Εµπορεύµατα 1.116 1.482

Προϊόντα 95 41

Πρώτες & βοηθητικές ύλες 47 71

1.258 1.594  
 

 

5.7 Απαιτήσεις κατά πελατών 

 
 Οι απαιτήσεις κατά πελατών αναλύονται ως εξής: 

 

Χρήση 2017 Χρήση 2016

Υπόλοιπα πελατών 477 557

Γραµµάτια εισπρακτέα 0 1

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 21 21

Επιταγές εισπρακτέες 35 64

533 643  
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5.8 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 2017 Χρήση 2016

Έξοδα εποµένων χρήσεων 16 56

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 592 217

Λοιπές απαιτήσεις 161 237

769 510  
 

5.9 ∆ιαθέσιµα  

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις.  

 

5.10  Εκδοθέν κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται σήµερα από 947.652 κοινές µετοχές 

ονοµαστικής αξία 2,93 ευρώ η κάθε µία. 

 

5.11 Αποθεµατικά  

 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ποσού 175 χιλ. ευρώ δηµιουργήθηκαν µε βάση φορολογικούς 

νόµους και υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου µόνο σε περίπτωση διανοµής τους. Η 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται µε τα κονδύλια αυτά και υπολογίζεται 

σε 51 χιλ. ευρώ περίπου (µε συντελεστή 29%) θα αναγνωριστεί κατά το χρόνο της λήψης 

σχετικής απόφασης περί διανοµής τους.  

 

5.12 Τραπεζικός δανεισµός 

 

Αφορά σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό από την ALPHA BANK κυµαινόµενου 

επιτοκίου.  Ο δανεισµός είναι εξασφαλισµένος µε εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων της 

εταιρίας. 

 

5.13 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Σύµφωνα µε το Ν. 4334/2015 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών 

προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η αλλαγή 

του συντελεστή φόρου έχει εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2015.  

 

 

5.14 Οφειλές προς προµηθευτές 

 

 
Χρήση 2017 Χρήση 2016

Υπόλοιπα προµηθευτών 1.135 1.355

Επιταγές πληρωτέες 665 1.097

1.800 2.452  
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5.15 Λοιπές  υποχρεώσεις 

 
Χρήση 2017 Χρήση 2015

Προκαταβολές πελατών 3.575 3.718

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 8 57

Λοιπές υποχρεώσεις 71 84

3.654 3.859  
 

6 Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις  

 

6.1 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της 

αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρείας, διενεργείται από τη ∆ιοίκηση, και στοχεύει στον περιορισµό της 

αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα από την αδυναµία πρόβλεψης 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τις διακυµάνσεις των µεταβλητών κόστους και 

πωλήσεων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 

τράπεζες.  

6.1.1 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος κυρίως προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονοµικές οντότητες του εξωτερικού. Ο 

κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών προκύπτει από την ισοτιµία των διαφόρων νοµισµάτων 

έναντι του ευρώ και αντισταθµίζεται από αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως δάνεια, του ίδιου 

νοµίσµατος.  

Μεγάλος µέρος των εσόδων της εταιρείας επηρεάζεται από την ισοτιµία ευρών δολαρίου µε 

αποτέλεσµα να υφίσταται σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος ωστόσο η εταιρεία δεν 

κάνει χρήση παράγωγων προϊόντων αντιστάθµισης του σχετικού κινδύνου. 

 

6.1.2 Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου  

 

Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εµπορικές απαιτήσεις.  

Η εταιρεία φροντίζει να συναλλάσσεται µε τρίτους που κρίνονται ως προς την πιστοληπτική 

τους ικανότητα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα 

οποία δεν έχουν αποµειωθεί είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας µε αποτέλεσµα να 

µην υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρεία δεν κάνει χρήση 

ασφάλειας πιστώσεων.  

 

6.1.3 Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών 

διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας για την 

αντιµετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών 

διαθεσίµων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων τραπεζικών πιστώσεων. 

Στις 30/6/2017 το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας ήταν αρνητικό κατά 3,4 εκατ. ευρώ, 
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γεγονός που οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση των εργασιών της εταιρίας, καθώς κατά την 

περίοδο αυτή η εταιρία λαµβάνει σηµαντικές προκαταβολές από πελάτες για την αγορά 

δηµητριακών και βάµβακος νέας εσοδείας.  

 

6.1.4 ∆ιαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου 

 

Οι στόχοι της ∆ιοίκησης της εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να 

διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της, και να διατηρήσει ιδανική σχέση 

καθαρών δανείων προς ίδια κεφάλαια.  

 

6.2 Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας 

 

 
Κατά την 30/6/2017 & 30/6/2016 ο αριθµός των απασχολουµένων είχε ως ακολούθως 

 

Χρήση 2017 Χρήση 2016

Μισθωτοί 13 13

Ηµεροµίσθιοι 4 4

Σύνολο 17 17  
 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία απασχολεί και σηµαντικό αριθµό εποχικού 

προσωπικού, που δεν αποτυπώνεται στην ανωτέρω κατάσταση. 

 

 

 

Το συνολικό κόστος µισθοδοσίας της εταιρείας είχε ως ακολούθως: 

 

 

Χρήση 2017 Χρήση 2016

Έξοδα προσωπικού 469 537

Σύνολο 469 537  
 

 

 

6.3 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις εκτός του γεγονότος ότι η εταιρία δεν 

έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012-2017. 

 

 

6.4 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επηρεάζουν 

την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 
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Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 24 

εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 28/12/2017. 

 

 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Προιστάµενος του 

Λογιστηρίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙ∆ΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ402683 Α.∆.Τ. ΑΒ133490 Α.∆.Τ. ΑΕ203573  
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνουµε ότι οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις και οι επί αυτών 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις της εταιρείας “ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ” για 

την εταιρική χρήση 1/7/2016-30/6/2017, που είναι καταχωρηµένες στις σελίδες 8-24, 

είναι αυτές που αναφέρονται στην µε ηµεροµηνία 15/01/2018 έκθεση ελέγχου µας. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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