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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΛΠΕ Διεθνής
Συμβουλευτική

Ανώνυμη

Εταιρεία»,

οι

οποίες

αποτελούνται

από

την

κατάσταση

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας «ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική
Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθόλη τη διάρκεια
του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην
“Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, και οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες οι οποίες είτε απαιτούνται από ειδικές διατάξεις του νόμου είτε η Εταιρεία
ενσωμάτωσε προαιρετικά, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την
έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και
δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε
τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος
μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια
του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΕΛΠΕ Διεθνής
Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σημ.

31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

600
82.996
83.596

600
62.576
63.176

5
6

1.217.016
253.081
1.470.097
1.553.693

824.285
386.048
1.210.333
1.273.509

7
8

60.000
(6.689)
681.143
734.454

60.000
3.581
605.818
669.398

11

99.416

72.429

99.416

72.429

698.955
20.868
719.823
819.239
1.553.693

531.682
531.682
604.111
1.273.509

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

10

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος

9

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2018
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2019.
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Λογιστής

Σταματία Ψυλλάκη

Ρομπέρτο Καραχάννας

Σπυρίδων Δούκας
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 0100520 Α’ Τάξης
RSM Business Advisors ΕΠΕ
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ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Σημ.

31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

12

2.635.220
(2.282.126)

1.730.822
(1.506.174)

13
14

353.094
(235.819)
709

224.648
(263.539)
(19.425)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

117.984

(58.315)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

160
(2.368)

174
(1.877)

115.776

(60.018)

(40.450)

(6.191)

75.326

(66.209)

(10.270)

(10.307)

65.056

(76.517)

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

(Ζημιές) / κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

15

Καθαρές κέρδη / (ζημίες) έτους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα: Στοιχεία που δεν θα
ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση
αποτελεσμάτων:
Αναλογιστικές (ζημίες) από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών

8

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη / ( ζημίες)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Σελίδα (8) από (34)

ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

60.000

13.888

672.027

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
745.915

-

(10.307)

-

(10.307)

Λοιπές συνολικές ζημίες
Καθαρές ζημίες χρήσης

-

(10.307)
-

(66.209)

(10.307)
(66.209)

Συνολικές ζημίες για το έτος 2017

-

(10.307)

(66.209)

(76.517)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017

60.000

3.581

605.818

669.398

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

60.000

3.581

605.818

669.398

-

(10.270)

-

(10.270)

Λοιπές συνολικές ζημίες
Καθαρά κέρδη χρήσης

-

(10.270)
-

75.326

(10.270)
75.326

Συνολικά Κέρδη για το έτος 2018

-

(10.270)

75.326

65.056

60.000

(6.689)

681.143

734.454

Σημ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Αναλογιστική ζημιά από
συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

Αναλογιστική ζημιά από
συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018

8

8

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημ.

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2018
31 Δεκεμβρίου 2017

(Ζημίες)/ κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Προβλέψεις
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές εκροές για λειτουργικές
δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή
του έτους
Mείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του
έτους

6

6

115.776

(60.018)

48.186
163.962

193.988
133.970

(346.515)
125.210

(3.137)
(193.043)

(221.305)

(196.180)

(57.343)
(75.624)

(62.209)
(55.426)

(132.967)

(117.635)

(132.967)

(117.635)

386.048

503.683

(132.967)

(117.635)

253.081

386.048

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») λειτουργεί κατά κύριο λόγο στον τομέα
της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τεχνικά, οικονομικά ή και διοικητικά θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας επιχειρήσεων, της ανάληψης και εκπόνησης μελετών ή άλλων υπηρεσιών συναφών με το ανωτέρω
αντικείμενο καθώς και της διάθεσης στελεχών σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα της τελικής
μητρικής της εταιρείας, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στην αλλοδαπή ή ημεδαπή.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά
Πετρέλαια της 31 Δεκεμβρίου 2018. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας είναι το
Ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκφράζονται
σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2018
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2019. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να
τροποποιήσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά τη δημοσίευση.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των
χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας . http://www.helpe-international-consulting.com/

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές με
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας οικονομικής πληροφόρησης. Τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές
που εφαρμόζει.
Τα έσοδα της Εταιρείας βασίζονται αποκλειστικά σε έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές της με συνδεδεμένες
επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας εξαρτάται αποκλειστικά από την είσπραξη των
απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί με
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας καθώς οι εισπράξεις από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις
πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της σε
κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (11) από (34)

ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς απαιτεί άσκηση κρίσης από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που
χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4 «Σημαντικές
λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και
ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις
αυτές.

2.2

Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία.
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι αναφερόμενων τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά
την 1 Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες και
το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα. Όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8, η φύση και η επίδραση αυτών των αλλαγών
αναλύονται παρακάτω. Διάφορες άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά το 2018
αλλά δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.
 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα: Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση,
απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης.
Η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο την 1 Ιανουαρίου 2018 χωρίς να αναπροσαρμόσει τη συγκριτική
πληροφόρηση.
(α) Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική αναγνώριση θα
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η ταξινόμηση βασίζεται στα εξής δύο
κριτήρια: το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διαχείριση των συγκεκριμένων στοιχείων
και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών τους ροών.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία στο βαθμό που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης κινδύνου, συνεχίζουν να επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Η πολιτική της Εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια με αυτή
που ακολουθούνταν βάσει του ΔΛΠ 39.
(β) Απομείωση αξίας
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση
πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.
Δεν υπήρξε επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την 1 Ιανουαρίου 2018.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)


ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες: Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα
εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις),
ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το πρότυπο εφαρμόζεται επιπλέον για την
αναγνώριση και επιμέτρηση κερδών και ζημιών από την πώληση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας (π.χ. πωλήσεις παγίων ή
άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική
προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. Το καινούριο πρότυπο
δεν είχε αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού δεν υπήρξαν διαφορές
από την τρέχουσα λογιστική πολιτική. Η εφαρμογή του δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε
χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη με την
παροχή υπηρεσίας (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο έλεγχος της υπηρεσίας περνάει στον πελάτη). Εάν μία
σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύμβασης
επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες πώλησης. Το ποσό του εσόδου που
αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε,
με βάση το αντίτιμο που αναμένει να λάβει η Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι συμβάσεις με
τους πελάτες για την παροχή υπηρεσιών έχουν ετήσια διάρκεια η οποία ταυτίζεται με την λογιστική χρήση
(Ιανουάριος έως Δεκέμβριος). Κατά συνέπεια, το σύνολο του εσόδου από την κάθε σύμβαση αναγνωρίζεται
εντός της λογιστικής χρήσης.
Το έσοδο αφορά συμβάσεις με εταιρείες του ομίλου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλύεται :

31 Δεκεμβρίου
2018
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Ενδοκοινοτικών
Σύνολο

1.547.220
591.000
497.000
2.635.220

31 Δεκεμβρίου
2017
871.822
434.000
425.000
1.730.822

Αναλυτικά οι εταιρείες εμφανίζονται στη Σημείωση 17 & 17.1


ΔΠΧΑ 15 (Αποσαφηνίσεις) Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες: Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του
ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες,
σχετικά με: το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής
του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρμογών
της αρχής του «ελέγχου» και των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις
εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση.



ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές Η διερμηνεία διευκρινίζει το
λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα.
Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό
περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή
προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η
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διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι
η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου
εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να
καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και δεν έχουν
υιοθετηθεί νωρίτερα
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα οποία έχουν
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον, η Εταιρεία αξιολόγησε όλα τα
πρότυπα και τις διερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν είχαν εφαρμογή στην παρούσα περίοδο
και κατέληξε ότι με εξαίρεση το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αναλύεται στη συνέχεια, δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή τους.


ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και
γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον
προμηθευτή («εκμισθωτή»).
Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17
Μισθώσεις, ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση, SIC 15 Λειτουργικές
Μισθώσεις – Κίνητρα και SIC 27 Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης.
Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους
καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες
εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΧΑ 16
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο παρουσίασης όλων των μισθώσεων στον ισολογισμό των εταιριών. Ο μισθωτής θα
πρέπει να αναγνωρίσει ένα δικαίωμα χρήσης που θα αντιπροσωπεύει το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί το
αντίστοιχο πάγιο αλλά και μία σχετική υποχρέωση που θα αντιπροσωπεύει την υποχρέωση του να πληρώνει τα
σχετικά μισθώματα. Το πρότυπο παρέχει εξαιρέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις παγίων
χαμηλής αξίας. Η λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη με αυτή
του προϋπάρχοντος προτύπου δηλαδή οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές.
H Εταιρία αξιολόγησε όλες τις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16,
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει κατά κύριο λόγο το λογιστικό
χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων. Η Εταιρία έχει εκτιμήσει την επίδραση της αρχικής εφαρμογής του
προτύπου στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

Μετάβαση στο νέο πρότυπο
Η Εταιρία θα εφαρμόσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η Εταιρία α) θα αναγνωρίσει μια
υποχρέωση την οποία θα επιμετρά στην παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των μισθωμάτων
που απομένουν να πληρωθούν με το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής
εφαρμογής και β) θα αναγνωρίσει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το
οποίο θα ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί.
Τυχόν επίδραση της εφαρμογής του προτύπου θα καταχωρηθεί σαν προσαρμογή στα αποτελέσματα εις νέον
κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, χωρίς να υπάρξει τροποποίηση στη συγκριτική πληροφόρηση.
Η Εταιρία επιπλέον θα χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που παρέχεται από το πρότυπο αναφορικά με τον
προσδιορισμό των μισθώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα εφαρμοστούν τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 σε
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όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως μισθώσεις με
βάσει το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4. Επιπλέον θα χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά με
τις μισθώσεις με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του προτύπου και για τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Τέλος η Εταιρία αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο
προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με
αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρία έχει ρόλο μισθωτή
Η Εταιρία θα αναγνωρίσει δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις υφιστάμενες λειτουργικές
μισθώσεις που αφορούν κυρίως την λειτουργική μίσθωση της έδρας. Μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρία
θα α) επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης παγίων και θα τα αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης και β) θα επιμετρά την αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και μειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο με
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωμές μισθωμάτων αντίστοιχα.
Πριν την εφαρμογή του προτύπου η Εταιρία αναγνώριζε έξοδα λειτουργικών μισθώσεων σταθερού ποσού κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης και η αναγνώριση παγίων γινόταν μόνο στο βαθμό που η πραγματική πληρωμή του
μισθώματος και η αναγνώριση του εξόδου απείχαν χρονικά.
Επιπλέον δεν θα γίνεται αναγνώριση πρόβλεψης για λειτουργικές μισθώσεις που αναμένεται να είναι επιζήμιες
αλλά τα σχετικά ποσά θα περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις από μισθώσεις.
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων εργασιών υλοποίησης,
η Εταιρία εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει επιπλέον υποχρεώσεις από μισθώσεις ύψους € 5 χιλ. κατά την 1 Ιανουαρίου
2019 και αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης παγίων ύψους € 5 χιλ. Η εκτιμώμενη επίδραση στο EBITDA
αναμένεται να είναι μία αύξηση ύψους € 4 χιλ.
 ΔΠΧΑ 9: (Τροποποίηση) Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση: Η τροποποίηση εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του
περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να
επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών
εισοδημάτων.
 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος: Η διερμηνεία
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που
εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία
παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή
από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε
να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την
εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις.


ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών: Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν
επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και
του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας
μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού
στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το
εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη
συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν
τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο,
Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των
προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό
πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο
ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν
κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει
του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές
εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται,
αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των
οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν
οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που
συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας
είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.


Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών
για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να
αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα
διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.

-

2.3

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται με βάση το κύριο νόμισμα του
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά
την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
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2.4

Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση

2.4.1 Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εισοδημάτων
(OCI) και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από τα
συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και το
επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους.
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις
οποίες έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν
αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων, του κόστους συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική
χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας,
αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. Στη Σημ. 2.12 αναλύεται η
λογιστική πολιτική για έσοδα από συμβάσεις με πελάτες.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι
οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση
αυτή αναφέρεται ως SPPI test και εξετάζεται σε επίπεδο χρηματοοικονομικού στοιχείου.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει
ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμιακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή
συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών
στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά
την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή
να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις
κάτωθι κατηγορίες:




Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος (χρεόγραφα)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών
εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την αποαναγνώριση (συμμετοχικά
μέσα)

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην
εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν
αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των
ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι
μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο.
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Κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία δεν είχε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι
δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με
στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών
και β) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού
κεφαλαίου. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί.
(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων
(συμμετοχικοί τίτλοι)
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές
επενδύσεις του ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων
όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, και
δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο. Τα κέρδη και οι ζημίες
από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα
μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα
πληρωμής, εκτός εάν η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων
δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης.
Κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία δεν είχε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων.

2.4.2 Αποαναγνώριση και απομείωση
Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:



Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή
Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο
ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς
σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η
Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του
περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.

Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό στοιχείο ή έχει
συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την
κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του
περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να
αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής της. Στην περίπτωση
αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η
σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει.
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Απομείωση
Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των
πιστωτικών ζημίων ECL. Ως εκ τούτου δεν παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά αναγνωρίζει
ένα ποσοστό ζημιών που βασίζεται στην ECL σε όλη τη διάρκεια της ζωής σε κάθε περιόδο αναφοράς. Η Εταιρεία
βασιζόμενη στην ιστορική εμπειρία των πιστωτικών ζημιών, προσαρμοσμένη με μελλοντικούς παράγοντες
κατάλληλους για τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον δεν έχει αναγνωρίσει προβλέψεις για ποσοστό
ζημιών καθώς οι απαιτήσεις της είναι αποκλειστικά από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου.

2.4.3 Συμψηφισμός χρημαοτοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά πάγια και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και παρουσιάζονται καθαρά στην κατάσταση
οικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον
υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν
παράλληλα.

2.5

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση συνήθως από 30 έως 60 μέρες, αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία
τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου,
αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης.
Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης των εμπορικών της απαιτήσεών λόγω του γεγονότος ότι αυτές
προέρχονται από συνδεδεμένα μέρη. Δεν τίθεται θέμα αδυναμίας είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων.

2.6

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.

2.7

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.8

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Το
έξοδο/έσοδο φόρου για τη περίοδο είναι ο φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα της περιόδου
βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή, προσαρμοσμένο στις μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση ή υποχρέωση που αφορούν προσωρινές διαφορές ή μη χρησιμοποιημένες φορολογικές ζημιές καθώς και
οι επιπλέον φόροι προηγούμενων χρήσεων. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων»
εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση
ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια Κεφάλαια».
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται στο ποσό το οποίο αναμένεται να ανακτηθεί
ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές.
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά
την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στη χώρα όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις της
Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η Διοίκηση ανά
διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται
απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
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
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των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή
ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά
την ημερομηνία του αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα
αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνονται σε
περίπτωση που δεν κρίνεται πλέον πιθανόν ότι στις μελλοντικές χρήσεις θα υπάρξει το αναμενόμενο φορολογικό
κέρδος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί είτε το σύνολο είτε μέρος αυτών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.

2.9

Παροχές στο προσωπικό

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης
Η Εταιρεία έχει προγράμματα καθορισμένων εισφορών και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία
πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει
σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούμενες
χρονικές περιόδους.
Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία. Η Εταιρεία
δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές της. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες
προσωπικού όταν οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε
περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται
από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη
χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με
συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών
ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία
καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να
αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην
περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου
υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές
τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
(γ) Βραχυπρόθεσμες αποδοχές αδειών
Η Εταιρεία αναγνωρίζει το αναμενόμενο κόστος των βραχυπρόθεσμων παροχών στους εργαζομένους με την μορφή
πληρωμένων αδειών, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι έχουν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμά τους μέσω της παροχής
των υπηρεσιών τους.

2.10

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις
ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι παρουσιάζονται
μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

2.11

Προβλέψεις

Προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή
άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν να χρειασθούν μελλοντικές εκροές
για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια.
Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές
λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις δεν μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές
λειτουργικές ζημίες.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της Διοίκησης για τη δαπάνη που θα
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις
συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την
υποχρέωση.

2.12

Αναγνώριση εσόδων

(α) Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας και
εκπτώσεις. Τα έσοδα από πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των υπηρεσιών που παρέχονται έχουν
μεταφερθεί στον πελάτη. Η μεταβίβαση αυτή του ελέγχου γίνεται κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών. Το ύψος
του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που η Εταιρεία αναμένει πως θα λάβει ως αντάλλαγμα για την παροχή
αυτών των υπηρεσιών. Οι όροι πληρωμής συνήθως διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της πώλησης και
εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των υπηρεσιών αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, κατά τη
διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη σε σχέση πάντα και με το βαθμό ολοκλήρωσης της παροχής της
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υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το χρόνο και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.

2.13

Μισθώσεις

Η Εταιρεία προσδιορίζει για κάθε σχετική συμφωνία στην οποία προβαίνει κατά πόσον είναι ή εμπερικλείει
συμφωνία μίσθωσης αξιολογώντας την ουσία της. Μια συμφωνία είναι ή εμπερικλείει μίσθωση εάν παρέχει
δικαίωμα χρήσης παγίου ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτό το πάγιο ή τα πάγια δεν προσδιορίζονται ξεκάθαρα
σε αυτή.
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιαστικά οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις.

2.14

Διανομή μερισμάτων

Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των
μετόχων.

2.15

Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις τροποποιήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 2.2 για πρώτη φορά την
οικονομική περίοδο που ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2018.

2.16

Συγκριτικά στοιχεία

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επικεντρώνονται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στη
διάθεση στελεχών σε συνδεδεμένες εταιρείες. Ως εκ τούτου η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως εμπορικούς (περιλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών
εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Σε γενικές γραμμές τα θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία της
Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω:
Μακροοικονομικό περιβάλλον: Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης την περίοδο 2009- 2016,
κατά την οποία το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 26%, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης το 2017, με το ΑΕΠ να καταγράφει άνοδο κατά 1,4%. Βασικοί πυλώνες της μεγέθυνσης της οικονομίας
αποτέλεσαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι επενδύσεις. Η ανοδική πορεία της οικονομίας
συνεχίστηκε για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο (για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2005-2006), με το πραγματικό
ΑΕΠ των πρώτων εννέα μηνών του 2018 να παρουσιάζει αύξηση κατά 2,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2017, βασιζόμενο κυρίως στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην ιδιωτική κατανάλωση. Από
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την άλλη πλευρά, η μείωση στις επενδύσεις και η αύξηση στις εισαγωγές, περιόρισαν την ανοδική πορεία
ανάπτυξης.
Παρόλη την οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2017 και το 2018, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση του
τρίτου προγράμματος προσαρμογής και τα θετικά μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους που αποφασίστηκαν
από το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018 η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις,
όπως το υψηλό δημόσιο χρέος, το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την υψηλή ανεργία και την
αδυναμία περαιτέρω επέκτασης της επενδυτικής βάσης της χώρας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η αντιμετώπισή τους θα καθορίσει τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές της
χώρας. Η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου να
διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε ευρώ. Λόγω αυτού
του γεγονότος, η εταιρεία εκτιμά ότι η έκθεσή της σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη και δεν
διενεργεί επιπλέον πράξεις αντιστάθμισης.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων, καθώς η Εταιρεία δεν έχει εξωτερικό δανεισμό και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της δεν είναι έντοκες.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει
ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα, αφού αποτελούν θυγατρικές
εταιρείες του ομίλου ΕΛΠΕ, μέρος του οποίου είναι και η ίδια η Εταιρεία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία δεν είχε απαιτήσεις από πελάτες που να ξεπερνούν τη συμφωνημένη πιστωτική
περίοδο, ούτε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Η πιστωτική φερεγγυότητα των ταμειακών διαθεσίμων, ταμειακών ισοδύναμων αξιολογείται με αναφορά σε
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολογήσεις Moody’s/ Fitch, όπως
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα
Αξιολόγηση τραπεζών
CCC
Caa2
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

31 Δεκεμβρίου 2018
252.390
252.390

31 Δεκεμβρίου 2017
384.682
384.682

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και διαθεσίμων. Όλες
οι υποχρεώσεις θα διακανονιστούν εντός ενός έτους.
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3.1

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στον μέτοχο και να διατηρήσει ιδανική
κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα
προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά
στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διαχείρισης των κεφαλαίων της καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

3.2

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για
την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην επόμενη
περίοδο αναφέρονται κατωτέρω.
(α) Φόρος εισοδήματος
Η Εταιρεία υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές. Η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου
εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι πολύπλοκη και απαιτεί σε μεγάλο βαθμό να γίνουν
εκτιμήσεις και να ασκηθεί κρίση. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός
προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Σε περίπτωση που φορολογικά θέματα δεν έχουν διευθετηθεί με τις
τοπικές αρχές, η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπόψιν την εμπειρία του παρελθόντος και τη συμβουλή ειδικών
σε φορολογικά και νομικά θέματα προκειμένου να αναλύσει τα συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες, να
ερμηνεύσει τη σχετική φορολογική νομοθεσία, να εκτιμήσει τη θέση των φορολογικών αρχών σε αντίστοιχες
υποθέσεις και να αποφασίσει εάν χρειάζεται να αναγνωρίσει σχετικές προβλέψεις ή να γνωστοποιήσει ενδεχόμενες
υποχρεώσεις. Όταν η Εταιρεία πρέπει να προβεί σε πληρωμές ποσών προκειμένου να προσφύγει κατά των
φορολογικών αρχών και εκτιμά πως είναι πιο πιθανό να κερδίσει στην προσφυγή αυτή από το ενδεχόμενο να χάσει,
οι σχετικές πληρωμές καταγράφονται ως απαιτήσεις, αφού αυτές οι προκαταβολές θα χρησιμοποιηθούν για την
εξόφληση της υπόθεσης σε περίπτωση αρνητικής έκβασης ή θα επιστραφούν στην Εταιρεία σε περίπτωση θετικής
έκβασης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκτιμά ότι απαιτείται πρόβλεψη σχετικά με την έκβαση μιας αβέβαιης
φορολογικής υπόθεσης, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αφαιρούνται από την εν λόγω πρόβλεψη. Εάν το τελικό
αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήματος και την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ υποχρέωση κατά την περίοδο οριστικοποίησης του
αποτελέσματος.
(β) Εκτίμηση αποµείωσης της αξίας απαιτήσεων
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπάρχουν απαιτήσεις
από τρίτους, η Εταιρεία εξετάζει εάν τα εν λόγω ποσά είναι ανακτήσιμα ποσά βάση εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις που
γίνονται αφορούν τον χρονισμό και το ύψος αποπληρωμής των απαιτήσεων καθώς και τυχόν εξασφαλίσεις των
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (24) από (34)
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απαιτήσεων που έχουν ληφθεί. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις εμπεριέχουν σοβαρό βαθμό υποκειμενικότητας και
απαιτούν την κρίση της Διοίκησης. Αναφορικά με τις απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ, αυτές
θεωρούνται ανακτήσιμες καθώς διακανονίζονται σε 30-60 ημέρες και δεν υφίσταται θέμα απομείωσης.
(γ) Συνταξιοδοτικά προγράμματα
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη
χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής και το ποσοστό αύξησης της
μισθοδοσίας. Οι τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο των συνταξιοδοτικών
υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο
το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών,
οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για
τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού
ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των
οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες
συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σημ. 11.

5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
επιχειρήσεων
Δεδουλευμένα έσοδα
Λοιπές απαιτήσεις

1.004.782
187.602
24.632

644.342
158.000
21.943

Σύνολο

1.217.016

824.285

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Οι απαιτήσεις από πελάτες προκύπτουν από
την παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.17) και συνήθως διακανονίζονται σε 30-60 ημέρες.
Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος αλλοδαπής €
16.075 (2017: € 16.614) και λοιπούς φόρους παρακρατηθέντες € 433 (2017:€ 433), προκαταβολές στο προσωπικό
€ 8.124 (2017: € 4.896)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (25) από (34)
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6. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2018
690
252.390
253.081

31 Δεκεμβρίου 2017
1.366
384.682
386.048

Οι καταθέσεις όψεως είναι σε ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της
κατάθεσης και με βάση τα μηνιαία επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω
καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των
βραχυπρόθεσμων λήξεων τους. Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν την ημερομηνία
αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν:
31 Δεκεμβρίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017
Ευρώ
0,06%
0,05%

7. Μετοχικό κεφάλαιο

31 Δεκεμβρίου 2017
31 Δεκεμβρίου 2018

Αριθμός μετοχών
60.000
60.000

Μετοχικό κεφάλαιο
60.000
60.000

Σύνολο
60.000
60.000

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε μετόχους και είναι
πλήρως καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι €1,00 (2017: €1,00).

8. Αποθεματικά
Τακτικό
Αποθεματικό
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017

(6.112)

13.888

-

(10.307)

(10.307)

20.000

(16.419)

3.581

-

(10.270)

(10.270)

20.000

(26.689)

(6.689)

Αναλογιστική (ζημιά) / κέρδη από
συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Σύνολο

20.000

Αναλογιστική (ζημιά) / κέρδη από
συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Λοιπά Αποθεματικά

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, οι εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων
καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεματικό έως ότου το αποθεματικό
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (34)
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αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πλήρως το σχετικό
αποθεματικό το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών.
Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά συμπεριλαμβάνουν τις αναλογιστικές ζημιές ή τα αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών, όπως αυτά προκύπτουν από την αναλογιστική μελέτη η οποία συντάσσεται
από εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες.

9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Προβλέψεις αποδοχών (αδείας, bonus)
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2018
72.485
62.334
80.369
90.559
205.049
188.160
698.955

31 Δεκεμβρίου 2017
49.179
32.823
54.646
66.445
143.349
185.239
531.682

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 60 ημέρες.
Στους προμηθευτές περιλαμβάνονται υποχρεώσεις που αφορούν κυρίως αμοιβές εξωτερικών συμβούλων (2018:
3χιλ. – 2017: 7χιλ) ,ιδιωτικά ασφαλιστικά ιδρύματα (2018: 17χιλ – 2017: 22χιλ) και συναλλαγές με εταιρίες του
ομιλου (2018 : 34χιλ – 18χιλ) .

10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Η μεταβολή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ως ακολούθως:
Υπόλοιπο αρχής έτους
(Χρέωση)/ Πίστωση αποτελεσμάτων χρήσης (Σημ.15)
Κινήσεις στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31 Δεκεμβρίου 2018
62.576
18.230
2.190
82.996

31 Δεκεμβρίου 2017
13.031
45.334
4.211
62.576

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης προκύπτουν ως εξής:
Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Προβλέψεις αποδοχών (αδείας, bonus)
Διαφορά Προβλέψεων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

31 Δεκεμβρίου 2018
24.854
57.414
728
82.996
82.996

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (34)

31 Δεκεμβρίου 2017
21.005
41.571
62.576
62.576
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11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει πως τα ποσά που σχετίζονται με τις συνταξιοδοτικές παροχές έχουν καταχωρηθεί
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

Υποχρεώσεις κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

99.416

72.429

Σύνολο

99.416

72.429

31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

Xρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές

(130.124)

(12.976)

Σύνολο

(130.124)

(12.976)

31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

Xρεώσεις στα λοιπά συνολικά έσοδα
Συνταξιοδοτικές παροχές

(12.460)

(14.517)

Σύνολο

(12.460)

(14.517)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

31 Δεκεμβρίου 2018
99.416

31 Δεκεμβρίου 2017
72.429

99.416

72.429

Υποχρέωση στη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

Τα προγράμματα αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές προς τους εργαζόμενους. Το ποσό των παροχών εξαρτάται
από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του κάθε εργαζόμενου.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (34)
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα
Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:
-Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομκών παραδοχών
-(Κέρδη) από εμπειρικές προσαρμογές
Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ζημίες από τακτοποιήσεις
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα
Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:
-Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομκών παραδοχών
-Ζημιές από εμπειρικές προσαρμογές
Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα

Παρούσα Αξία
Υποχρεώσεων
44.936
11.596
1.380
12.976
5.456
9.061
14.517
72.429
17.862
1.739
110.523
130.124
8.087
4.373
12.460

Καταβολές παροχών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

(115.596)
99.417

Οι μη προεξοφλημένες παροχές συνταξιοδότησης λήγουν ως ακολούθως:

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου 2018
Συνταξιοδοτικές παροχές

Μέχρι
ενός έτους
-

Μεταξύ ενός και
δύο ετών
-

Μεταξύ δύο
και πέντε ετών
-

Πάνω από
πέντε έτη
564.783

Σύνολο
564.783

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

31 Δεκεμβρίου 2018
2,05%
1,10%
1,10%

31 Δεκεμβρίου 2017
2,00%
0,50%
0,60%

Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
σε αλλαγές στις κύριες σταθμισμένες παραδοχές είναι η ακόλουθη:
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Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις
μισθών

Μεταβολή της
παραδοχής
0,50%

Αύξηση
παραδοχής
(8,00 %)

Μείωση
παραδοχής
8,00%

0,50%

5,00%

(6,00 %)

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μία μεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες
παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί καθώς οι μεταβολές στις παραδοχές
μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τον υπολογισμό της ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών
στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές παραδοχές, χρησιμοποιήθηκε η ίδια
μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στον προσωπικό με τη χρήση
της αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method)).
Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των προγραμμάτων είναι 22 χρόνια.

12. Κόστος παροχής υπηρεσιών

Έξοδα λαμβανομένων υπηρεσιών
Έξοδα μισθοδοσίας
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2018
183.834
2.098.292
2.282.126

31 Δεκεμβρίου 2017
115.606
1.390.568
1.506.174

Στα έξοδα λαμβανομένων υπηρεσιών περιλαμβάνονται έξοδα συμβούλων τους οποίους χρησιμοποιεί η Εταιρεία
κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.

13. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

31 Δεκεμβρίου 2018
188.768
47.051

31 Δεκεμβρίου 2017
228.133
35.405

235.819

263.538

Τα έξοδα μισθοδοσίας περιλαμβάνουν το κόστος των εργαζομένων οι οποίοι στελεχώνουν τις διοικητικές θέσεις
της Εταιρείας.
Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας περιλαμβάνονται αμοιβές τρίτων για την παροχή λογιστικών και ελεγκτικών
υπηρεσιών.
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14. Λοιπά έσοδα / έξοδα

Διαγραφή παρακρατούμενου φόρου αλλοδαπής
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έσοδα

31 Δεκεμβρίου 2018
709

31 Δεκεμβρίου 2017
(9.000)
(10.425)
-

709

(19.425)

31 Δεκεμβρίου 2018
58.680
(18.230)

31 Δεκεμβρίου 2017
37.812
13.713
(45.334)

40.450

6.191

31 Δεκεμβρίου 2018
115.776

31 Δεκεμβρίου 2017
(60.018)

33.575

(17.405)

4.903

9.883

1.972

-

-

13.713

40.450

6.191

15. Φόρος Εισοδήματος

Φόρος χρήσης
Μεταβολές στο φόρο προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 10)
Σύνολο

(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές
Φόρος που αντιστοιχεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν
φορολογικά
Μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγής στο
φορολογικό συντελεστή
Μεταβολές στο φόρο προηγούμενων ετών
Φόροι

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα για το 2018 και το 2017 ανέρχεται
σε 29%. Σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν.4579, που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2018, οι φορολογικοί συντελεστές
των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, μειώνονται σταδιακά κατά 1% ανά έτος,
ως ακολούθως: 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος
2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι έλεγχοι διενεργούνται ως εξής:
Έλεγχοι από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, δύνανται να λάβουν
ετήσια «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2238/1994, Άρθρο 82, παρ. 5 και
το Νόμο 4174/2013, άρθρο 65α, από τους τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συμμόρφωσή
τους με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
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Η έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης υποκαθιστά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, τον
έλεγχο από τη Δημόσια Αρχή, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις
φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση. Η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους ορκωτούς
ελεγκτές και έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2017. Για
τη χρήση 2018, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
αναμένεται να χορηγηθεί εντός του τετάρτου τριμήνου του 2019. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Έκθεση θα είναι με
γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
Έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την οικονομική χρήση 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 36 παράγραφος 1 του Νόμου 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός
του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Βάσει της απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας («ΣτΕ») 1738/2017 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ.1 - 4, 68 παρ.2 του
ν.2238/1994 και άρθρο 36 ν.4174/2013 και την απόφαση αριθ. (ΔΕΛ Β) 1136035 (ΕΞ) 2017 /15.09.2017, οι
προθεσμίες παραγραφής διαμορφώνονται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η
προθεσμία υποβολής δήλωσης εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων κατά τα άρθρα 84
παρ.4 και 68 παρ.2 του Νόμου 2238/1994 (προηγούμενος ΚΦΕ), όπου το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια
αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής για την επιβολή φόρων παραγράφεται μετά την πάροδο
δεκαετίας, εφόσον έχουν περιέλθει στον προϊστάμενο ΔΟΥ νέα στοιχεία μετά την βασική προθεσμία παραγραφής.
Επιπλέον, με την ίδια απόφαση έγινε δεκτό ότι οποιαδήποτε επέκταση του χρόνου παραγραφής χρήσης δεν είναι
σύμφωνη με τις αρχές του Συντάγματος εκτός αν έχει ψηφιστεί με νόμο μέσα στο επόμενο έτος από εκείνο που
αφορά.
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία, η Διοίκηση θεωρεί ότι η χρήση 2010 έχει παραγραφεί και δεν αναμένεται να
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις
α) Όπως αναφέρεται και στη Σημ. 15 η Διοίκηση θεωρεί ότι οι φορολογική χρήση 2010 έχει παραγραφεί και δεν
αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
β)

Δεν υφίστανται εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

γ)

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει επιστολές διαβεβαιώσεων ή εγγυητικές επιστολές προς τρίτους.
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17. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Η μητρική εταιρεία της ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική Α.Ε. είναι η Hellenic Petroleum International AG με έδρα
την Αυστρία. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα.
Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τις παρακάτω εταιρείες, θυγατρικές ή συνδεδεμένες
με τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια:
Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια – Θυγατρικές
- EKO Bulgaria EAD
- EKO Serbia AD
- Hellenic Petroleum Finance Plc
- Jugopetrol AD
- OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje
- Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd
- Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ
- Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ
Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια – Λοιπές Συνδεδεμένες
- Elpedison S.A.

17.1

Παροχές και λήψεις υπηρεσιών

Παροχές και λήψεις υπηρεσιών
Παροχές υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
- EKO BULGARIA
- EKO SERΒIA AD
- HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
- JUGOPETROL AD
- OKTA CRUDE OIL REFINERY AD SKOPJE
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ LTD
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
- ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A.E.

31.12.2018

31.12.2017

168.000
170.000
256.000
270.000
151.000
73.000
1.297.158
250.062

139.000
44.000
186.000
270.000
120.000
100.000
706.757
165.065

2.635.220

1.730.822

31.12.2018
2.588
2.588

31.12.2017
2.571
2.571

Λήψεις υπηρεσιών
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
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17.2

Υπόλοιπα που προκύπτουν από παροχή / λήψη υπηρεσιών

Υπόλοιπα που προκύπτουν από παροχές υπηρεσιών
31.12.2018

31.12.2017

Εταιρείες ομίλου
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd
- HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
- OKTA CRUDE OIL REFINERY AD SKOPJE
- EKO BULGARIA EAD
- JUGOPETROL AD
- EKO SERΒIA AD
Σύνολο απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη

398.699
103.333
18.250
151.000
42.000
67.500
224.000
1.004.782

283.591
34.181
25.000
115.320
30.000
34.750
67.500
54.000
644.342

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ
Σύνολο υποχρεώσεων από συνδεδεμένα μέρη

31.12.2018
48.743
2.547
51.290

31.12.2017
15.658
4.177
19.835

953.493

624.507

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη προκύπτουν από συμβουλευτικές υπηρεσίες που τους παρέχει η ΕΛΠΕ
Διεθνής Συμβουλευτική ΑΕ. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τόσο από το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας
όσο και από υπεργολάβους. Η Εταιρεία συνάπτει ξεχωριστές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κάθε μια από τις
εταιρείες – λήπτες των υπηρεσιών της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρεώνονται με βάση το προϋπολογιζόμενο
κόστος, με στόχο την πλήρη ανάκτηση του. Οι υπηρεσίες αφορούν παροχή διοικητικών, λογιστικών και άλλων
υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαχείριση των εταιρειών του ομίλου ΕΛΠΕ.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές για το 2018 (2017: μηδέν)

18. Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2018, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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