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∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνά µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007) 

 
 
 
Με την παρούσα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε οι εξαµηνιαίες οικονοµικές 
καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» για την 
περίοδο 01.01.2019 – 30.06.2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 
και τα αποτελέσµατα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Επιπρόσθετα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 

 
 

Ασπρόπυργος 25 Σεπτεµβρίου 2019 
 
 

 
Οι δηλούντες – βεβαιούντες 

 
 
 
 

Σίµος Παναγιώτης                      Καλπίνης Αθανάσιος              Κουτσοθανάσης Στυλιανός 
 
 
 
  Πρόεδρος ∆.Σ.                                  ∆ιευθύνων Σύµβουλος           Αναπ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.  
για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019 

 
 

Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκτός της µητρικής, είναι οι ακόλουθες: 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ε∆ΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  

Θεσσαλονίκη 
Εµπόριο & 

επεξεργασία 
προϊόντων χάλυβα   

 
100,00% 

 
 

 
10.718.000 

 
Ολική 

BALKAN IRON 
GROUP S.R.L. 

Βουκουρέστι 
Ρουµανίας 

Εµπόριο & 
επεξεργασία 

προϊόντων χάλυβα   

33,33% 
(Κοινοπραξία) 

800.000,00 Καθαρή Θέση 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΕ 

Ασπρόπυργος Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς   
98,6% 325.500 Ολική 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
98,3% 265.533,70 Ολική 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
97,5% 175.500 Ολική 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
97,5% 175.500 Ολική 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
97,5% 175.500 Ολική 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
100,00% 80.000 Ολική 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

Ξάνθη 

Παραγωγή 
αγροτικών 

προϊόντων από 
θερµοκηπιακές 

καλλιέργειες 

49,09% 
 

3.485.000 
 

Καθαρή Θέση 

KALPINIS SIMOS 
BULGARIA EOOD 

Σόφια 
Βουλγαρίας 

Εµπόριο & 
επεξεργασία 

προϊόντων χάλυβα   
100,00% 10.000 Ολική 

 
*Στο κόστος συµµετοχής δεν περιλαµβάνονται αποµειώσεις συµµετοχής. 
 
Α. Χρηµατοοικονοµική εξέλιξη και επιδόσεις 
 

Βελτίωση σηµείωσε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το 1ο εξάµηνο της χρήσης και ανήλθε σε € 58,1 
εκ. έναντι € 53,3 εκ. πέρυσι σηµειώνοντας αύξηση 9%. Το µικτό κέρδος διαµορφώθηκε σε € 5,7 εκ. ή 
9,8% επί των πωλήσεων, έναντι € 6,1 εκ. ή 11,4% επί των πωλήσεων το 1ο εξάµηνο του 2018. Τα 
αποτελέσµατα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 0,3 εκ. έναντι € 1,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα 
αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 1,8 εκ. έναντι € 2,2 εκ. το 1ο εξαµηνο του 2018. Τέλος, τα αποτελέσµατα πριν 
από φόρους διαµορφώθηκαν αρνητικά σε ζηµιές € 0,8 εκ. έναντι ζηµιών € 0,3 εκ. πέρυσι.  
 
Σε επίπεδο µητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σηµείωσε εξίσου άνοδο 9% και διαµορφώθηκε σε € 
57,4 εκ. έναντι € 52,6 εκ. πέρυσι, ενώ το µικτό κέρδος ανήλθε σε € 5,3 εκ. ή 9,3% επί των πωλήσεων, 
έναντι € 5,7 εκ. ή 10,8% επί των πωλήσεων το 6µηνο του 2018. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,5 εκ. 
έναντι € 1,6 εκ., ενώ τα αποτελέσµατα πριν από φόρους διαµορφώθηκαν αρνητικά σε ζηµιές € 0,7 εκ. 
έναντι ζηµιών € 0,6 εκ. πέρυσι.  
 
 



 

Ενδιάµεση Συνοπτική Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2019 

 
6

 
Εν συνεχεία και για πληρέστερη πληροφόρηση παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των 
οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2019 & 31.12.2018: 
 

 Όµιλος Εταιρία 
(α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2019 2018 2019 2018 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 57% 54% 56% 53% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 43% 46% 44% 47% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 1,20 1,13 1,29 1,20 
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

3,40 2,58 3,64 2,74 

(β) ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     

Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις  N/A N/A N/A N/A 

Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια N/A N/A N/A N/A 

Πωλήσεις / Ίδια  κεφάλαια                     89% 164% 88% 161% 

(γ) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ     

Καθαρά ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 84% 89% 78% 83% 

Καθαρές τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 46% 59% 45% 58% 

Καθαρές τραπεζικές υποχρεώσεις / EBITDA 18,2 10,9 19,9 21,9 
 
 
Β. Εναλλακτικοί ∆είκτες µέτρησης απόδοσης 
 
Η «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» εξέδωσε οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των 
Εναλλακτικών ∆εικτών Μέτρησης Απόδοσης. Στόχος των κατευθυντήριων γραµµών αποτελεί η 
προώθηση, της χρησιµότητας και της διαφάνειας των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που περιγράφονται 
στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και σε λοιπές αναφορές σχετικές µε τα µεγέθη των 
οικονοµικών καταστάσεων. Ως Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης (εφεξής Ε∆ΜΑ), ορίζονται οι 
χρηµατοοικονοµικοί εκείνοι δείκτες µέτρησης της απόδοσης και της οικονοµικής θέσης της εταιρίας οι 
οποίοι ωστόσο δεν απαιτούνται και δεν αναλύονται από τα οριζόµενα στα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας και του Οµίλου χρησιµοποιούν Ε∆ΜΑ στο πλαίσιο παρακολούθησης των 
χρηµατοοικονοµικών τους επιδόσεων, λήψης αποφάσεων και συµµόρφωσης τους µε τους όρους των 
εκάστοτε συµβάσεων χρηµατοδότησης. Ορισµένοι από τους Ε∆ΜΑ που χρησιµοποιεί η διοίκηση είναι οι 
ακόλουθοι: 
 
Αποτελέσµατα πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA). Απεικονίζει τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα της εταιρίας και του οµίλου που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους, καθώς και την 
δυνατότητα αποπληρωµής των χρηµατοοικονοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Υπολογίζεται 
όταν στον κύκλο εργασιών προστεθούν τα λειτουργικά έσοδα και αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα, 
εξαιρουµένων των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων. Το 
περιθώριο EBITDA (%) προκύπτει από την διαίρεση του µε τον κύκλο εργασιών. 
 
Καθαρός ∆ανεισµός. Απεικονίζει το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας και του Οµίλου 
όταν από τον συνολικό δανεισµό (βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο) αφαιρεθεί το σύνολο των 
χρηµατικών διαθεσίµων. Όταν το αποτέλεσµα της αφαίρεσης είναι αρνητικό σηµαίνει ότι η εταιρία και ο 
όµιλος υπερκαλύπτουν το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων.  
 
Γ. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέµατα και εργασιακά θέµατα 
 
α) Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέµατα  
 
Η περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου αντιπροσωπεύει τη δέσµευση της ∆ιοίκησης να λειτουργεί µε 
απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον, ενώ προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση και στοχεύει στην 
προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τόσο στο ανθρώπινο δυναµικό του όσο και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη του. 
 



 

Ενδιάµεση Συνοπτική Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2019 

 
7

Ο Όµιλος, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών του, έτσι ώστε να επιτυγχάνει µια ισορροπηµένη οικονοµική 
ανάπτυξη σε αρµονία µε την προστασία του περιβάλλοντος. 
  
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρµόζει σύστηµα ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής 
διαχείρισης όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο συστήµατος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ΕΝ ISO 14001 στοχεύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση των 
φυσικών πόρων.  
 
Ο Όµιλος φροντίζει για τη διαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος και 
εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
β) Πληροφορίες για εργασιακά θέµατα 
 
Ο σεβασµός στον άνθρωπο και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
πολιτικής του Οµίλου. Για τον λόγο αυτό η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχηµάτων και 
η δηµιουργία εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται την υγεία, την ακεραιότητα και την 
προσωπικότητα των εργαζοµένων αποτελεί αδιαπραγµάτευτη αξία του. 
 
Ο Όµιλος συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς ενώ ταυτοχρόνως 
εφαρµόζει ένα αναλυτικό πλαίσιο κανόνων, ασφαλείας, συµπεριφοράς στην εργασία, πρόληψης και 
αντιµετώπισης ατυχηµάτων, το οποίο διαρκώς αναθεωρείται και επανεξετάζεται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του και να εναρµονίζεται µε τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. 
 
Ταυτόχρονα µεγάλη σηµασία δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας 
και πρόληψης, ενώ διενεργούνται συστηµατικοί καθιερωµένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρµογή και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας. 
 
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές του 
Οµίλου. Η ∆ιοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, 
την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι 
παράγοντες που αποκλειστικά λαµβάνονται υπόψη είναι η εµπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική 
κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόµου. 
 
Ο Όµιλος παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζοµένους τού να σέβονται τη διαφορετικότητα 
κάθε υπαλλήλου ή προµηθευτή ή πελάτη του Οµίλου και να µην αποδέχονται οποιαδήποτε 
συµπεριφορά που ενδέχεται να δηµιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε µορφής. 
 

∆. Σηµαντικά γεγονότα του πρώτου εξαµήνου 2019 
 

Εξελίξεις στους κλάδους δραστηριοποίησης του οµίλου 
 

Σηµαντική βελτίωση σηµείωσε το επίπεδο δραστηριότητας του οµίλου κατά το 1ο εξάµηνο της χρήσης 
οδηγούµενη κυρίως από την αύξηση της ποσότητας εξαγωγών οι οποίες ανήλθαν σε 40% του 
συνολικού κύκλου εργασιών, καθώς και από την ωρίµανση των επενδύσεων σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό που αύξησαν το µερίδιο των νέων προϊόντων της εταιρείας στην αγορά και βελτίωσαν την 
παραγωγικότητα. Η περαιτέρω ωστόσο, από το 2018, πτώση των τιµών των Ά υλών συνέπεια της 
συνεχιζόµενης αστάθειας στην διεθνή αγορά χάλυβα, αφενός λόγω περιορισµών στην ελεύθερη 
διακίνηση προϊόντων χάλυβα µέσω της επιβολής δασµών και αφετέρου λόγω κάµψης της διεθνούς 
ζήτησης, είχε αρνητικό αντίκτυπο προκαλώντας την συµπίεση των περιθωρίων λειτουργικής 
κερδοφορίας του οµίλου. Ταυτοχρόνως, το δυσµενές περιβάλλον στην εσωτερική αγορά χάλυβα µε την 
περιορισµένη ζήτηση, τον οξυµένο ανταγωνισµό, τo υψηλό κόστος χρηµατοδότησης και το νέο υπό 
διαµόρφωση ανταγωνισµό από εταιρείες γειτονικών χωρών µε χαµηλό λειτουργικό κόστος, συνέβαλλαν 
περαιτέρω στον περιορισµό των λειτουργικών αποτελεσµάτων του χαλυβουργικού τοµέα του οµίλου. 
Εντός του ανωτέρω πλαισίου ο όµιλος προέβη εντός του 6µηνου σε σηµαντική µείωση του καθαρού 
δανεισµού ο οποίος ανήλθε σε 29,9 εκ. € έναντι 39,2 εκ. € στο τέλος του 2018.   
 
Στον αγροτικό τοµέα του οµίλου ολοκληρώθηκε εντός του εξαµήνου η κατασκευή του τελευταίου 
τµήµατος παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Θερµοκήπια Θράκης ΑΕ, µε το σύνολο των 
παραγωγικών και λοιπών εγκαταστάσεων να ανέρχεται σε 196 στρέµµατα καθιστώντας την εταιρία ως 
έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι η 
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συνολική παραγωγή της εταιρείας σε κηπευτικά διοχετεύεται στις µεγαλύτερες εταιρίες λιανικής της 
Ελληνικής αγοράς υποκαθιστώντας εισαγωγές, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και αξιοποιώντας 
το εγχώριο παραγωγικό δυναµικό. 
 
Τέλος στον ενεργειακό τοµέα του Οµίλου, τα λειτουργικά αποτελέσµατα σηµείωσαν µικρή κάµψη 
συνέπεια της µειωµένης παραγωγής λόγω χαµηλότερης ηλιοφάνειας σε σχέση µε το 1ο εξάµηνο του 
2018. 
 

Υλοποίηση Επενδυτικών Προγραµµάτων 
 
Με την αριθµ. 70161/28-06-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ το οποίο είχε υπαχθεί µε 
την αριθµ. 16985/∆ΒΕ 2029/22-12-2006/ν.3299/2004 (ΦΕΚ 421/Β’/27-03-2007) απόφαση υπαγωγής, 
όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ν.3299/2007 (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χi). 
To ποσό της επένδυσης ανήλθε σε 12,8 εκ. ευρώ και η αναλογούσα επιχορήγηση σε 4,5 εκ. ευρώ η 
οποία έχει ήδη εισπραχθεί.  
 
Το επενδυτικό πρόγραµµα περιελάµβανε: 
 
1. Ανέγερση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού € 2,3 εκ. 
2. Μηχανολογικό εξοπλισµό επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων ποσού € 7,1 εκ. 
3. Τεχνικό εξοπλισµό ποσού € 2,0 εκ. 
4. Λοιπές επενδύσεις ποσού € 1,4 εκ. 
 

Οι ανωτέρω επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Ασπρόπυργο και στον 
Σκαραµαγκά Αττικής. 
 

Τον Ιούνιο του 2013 η µητρική εταιρία υπέβαλλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, νέο 
επιχορηγούµενο επενδυτικό πρόγραµµα του Ν.3908/2011, για τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού 
και κτιριακού εξοπλισµού συνολικού ύψους € 3,4 εκ. Το ποσοστό επιχορήγησης της επένδυσης 
ανέρχεται σε 15%. Τον Μάιο του 2014 εγκρίθηκε η υπαγωγή του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου της 
εταιρίας στην κατηγορία Γενικής Επιχειρηµατικότητας των Γενικών Επιχειρηµατικών Σχεδίων του 
άρθρου 6 του Ν. 3908/2011. Τον Νοέµβριο του 2017 η εταιρία υπέβαλλε αίτηµα ελέγχου της 
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επενδυσης, ενώ τον 
Φεβρουάριο του 2018 εισέπραξε ποσό 146,5 χιλ. ευρώ το οποίο αντίστοιχεί στα 2/7 της αναλογούσας 
επιχορήγησης. Εντός της χρήσης του 2019 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πιστοποίησης της ολοκλήρωσης 
του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επενδυσης και αναµένεται η δηµοσίευση της Απόφασης 
στο ΦΕΚ. 
 

Εντός του 1ου 6µήνου της χρήσης η συνδεδεµένη εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (όπως προήλθε 
από την συγχώνευση των εταιριών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.) 
ολοκλήρωσε επένδυση για την επέκταση της υπάρχουσας µονάδας υδροπονικής καλλιέργειας 
κηπευτικων ειδών, συνολικού ύψους ευρώ 12,2 εκ. Τα εν λόγω επιχειρηµατικά σχέδια (ένα ανά εταιρία) 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται επιδότηση τους σε 
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Έως σήµερα η εταιρία έχει εισπράξει µέρος της 
αναλογούσας επιχορήγησης που ανέρχεται σε 950 χιλ. €. Εντός της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώθηκε 
ο έλεγχος πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του 50% του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της 
επενδυσης και αναµένονται οι σχετικές Ανακοινώσεις.  
 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
 
Την 20.06.2019 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στα γραφεία και 
έδρα της εταιρίας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νοµίµως 
εκπροσωπούµενοι) 27 µέτοχοι που κατέχουν 11.836.231 µετοχές ή σε ποσοστό 64,29% του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
 
1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των 

Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 2018. 
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2018 και 

αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος.  
3. Εγκρίθηκε η Συνολική ∆ιαχείριση της εταιρείας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η απαλλαγή του 

Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 
2018. 
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4. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 
5. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννη και ως 

Αναπληρωµατικού Ελεγκτή του κ. Βεργή Βαλασσά του Κωνσταντίνου από την ελεγκτική εταιρία 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. για την χρήση 2019 και καθορίστηκε η αµοιβή τους. 

6. Εγκρίθηκαν οι αµοιβές - αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2018 και 
προεγκρίθηκαν οι αµοιβές τους για το έτος 2019. 

7. Εκλέχθηκε νέο δεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία. Έξι µέλη θα είναι εκτελεστικά και 4 
µη εκτελεστικά, εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα. 

8. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 αποτελούµενη από 
τα εξής µέλη: α) Τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. ως 
Πρόεδρο της Επιτροπής, β) τον κ. ∆ηµήτριο Παπαριστείδη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του 
∆.Σ. ως µέλος της Επιτροπής και γ) τον κ. Γεώργιο Βαλέττα, ανεξάρτητο εξωτερικό σύµβουλο, ως 
µέλος της Επιτροπής. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής µε ηµεροµηνία έναρξης την 20η 
Ιουνίου 2019 και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να 
συνέλθει η αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, η οποία όµως δεν µπορεί να περάσει την τετραετία. 

9. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συµµετοχής των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ∆ιευθυντών της Εταιρίας στην ∆ιοίκηση των εταιριών του Οµίλου 
και των συνδεδεµένων εταιριών.  

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού, η εισαγωγή νέων ρυθµίσεων, η εναρµόνιση του µε το 
Ν. 4548/2018 καθώς και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο.  

11. ∆εν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση. 
 
Όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παµψηφεί, ήτοι µε ποσοστό 100% των παρόντων.  
 
Ίδιες µετοχές 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2014 αποφάσισε την αγορά έως 1.651.800 ιδίων µετοχών της 
εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,96% του τρέχοντος καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Το εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή αποφασίστηκε να κυµανθεί από είκοσι (20) λεπτά έως ένα ευρώ και 
πενήντα λεπτά (1,50) και να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών που θα 
άρχεται την επόµενη της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση.  
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η εταιρία προέβη έως και την 09.06.2016, ηµεροµηνία 
πραγµατοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στην αγορά 13.484 ιδίων µετοχών 
συνολικής αξίας κτήσης 7.156,37 ευρώ (µέση τιµή χωρίς έξοδα και προµήθειες συναλλαγής 0,5307 € / 
µετοχή), τις οποίες ακύρωσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ 
τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων ευρώ (13.484 ευρώ) µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 
Συνέπεια της εν λόγω µείωσης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 18.421.516 ευρώ 
διαιρούµενο σε 18.421.516 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,0 ευρώ η κάθε µία.  
 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.06.2016 αποφασίστηκε η αγορά έως 1.830.016 
ιδίων µετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,94% του τρέχοντος καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Το εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή αποφασίστηκε να κυµανθεί από είκοσι (20) 
λεπτά έως ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50). Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η εταιρία προέβη 
έως και την 21.06.2018, ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 
στην αγορά 10.677 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας κτήσης 7.027,96 ευρώ (µέση τιµή χωρίς έξοδα και 
προµήθειες συναλλαγής 0,6582 € / µετοχή).  
    
 Τεµάχια Αξία 

Χρήση 2012 184.350 107.441,43 

Χρήση 2013 27.130 17.758,82 

Χρήση 2014 (έως την Γ.Σ) 1.520 1.277,36 

Χρήση 2014 (µετά την Γ.Σ) 6.070 3.624,10 

Χρήση 2015  6.115 3.182,75 

Χρήση 2016 11.976 7.569,25 

Χρήση 2017 0 0,00 

Χρήση 2018 10.677 7.062,48 

Χρήση 2019 0 0,00 
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Σύνολο 247.838 147.916,19 

Ακύρωση ιδίων µετοχών µε µείωση Μ.Κ. -247.838 -147.916,19 

Υπόλοιπο 30.06.2019 0 0,00 
 
Φορολογικός έλεγχος 
 
Από την χρήση 2011, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, η ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ Α.Ε. και η απορροφηθείσα εταιρία CORUS 
ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ και από το 2014 το σύνολο των εταιριών του Οµίλου έχουν υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
65Α του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 του Ν.4410/16. Για τις εταιρίες και τις 
χρήσεις οι οποίες δεν υπήχθησαν στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκτιµάται 
ότι δεν συντρέχει λόγος διενέργειας πρόβλεψης. Ως εκ τούτου, την 30.06.2019, για την εταιρία και τον 
όµιλο, δεν υπάρχει υπόλοιπο πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
 
Για τη χρήση 2018 η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε., η ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ Α.Ε., η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και οι 
Φ/Β εταιρείες του Οµίλου έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο φορολογικός έλεγχος για την 
οικονοµική χρήση 2018 διενεργήθηκε από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και αναµένεται ολοκλήρωση αυτού (η 
«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» θα εκδοθεί εντός του µηνός Οκτωβρίου του 2019) χωρίς 
ουσιαστικές προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχουν 
περιληφθεί στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ε. Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες 
 
Σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 65 Α'/28-06-2015) το ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα τέθηκε σε υποχρεωτική αργία ενώ επιβλήθηκαν περιορισµοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και προς το εξωτερικό. Ειδικότερα, επιβλήθηκαν ειδικές διαδικασίες 
έγκρισης πληρωµών προµηθευτών εξωτερικού δηµιουργώντας έτσι σηµαντικές καθυστερήσεις στην 
διεκπεραίωση τους, ενώ τα αποτελέσµατα των εταιριών επιβαρύνθηκαν µε επιπρόσθετα λειτουργικά και 
διαχειριστικά κόστη.  
Με το άρθρο 86 του Ν. 4624/2019 καταργήθηκαν από 1/9/2019 οι κεφαλαιακοί περιορισµοί που είχαν 
επιβληθεί µε το πρώτο άρθρο της από 18.7.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες 
Ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων» (Α΄ 84), η 
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει και ως εκ τούτου από την 
ηµεροµηνία αυτή και εφεξής δεν υφίσταται κίνδυνος από την κίνηση κεφαλαίων. 
 
Στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του ο Όµιλος εκτίθεται στους παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους : 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
• Κίνδυνος ρευστότητας 
• Κίνδυνος αγοράς 

 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζει στη µεταβλητότητα των χρηµαταγορών µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη χρηµατοοικονοµική του 
απόδοση.  
 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου εφαρµόζεται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι 
ως προς αυτά. Τα συστήµατα και οι πολιτικές που εφαρµόζονται επανεξετάζονται περιοδικά ώστε να 
ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του 
Οµίλου. 
 
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρίας, σε συνεργασία µε τα 
υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και εγκρίσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 
 
Ο έλεγχος της τήρησης των πολιτικών και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου γίνεται από το τµήµα 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την 
εφαρµογή των διαδικασιών, τα πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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1) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου (κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 5 % των συνολικών 
πωλήσεων), ο όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Βάσει της πιστωτικής 
πολιτικής που έχει εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιριών του οµίλου, κάθε νέος πελάτης 
εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι 
πληρωµών. Για κάθε πελάτη έχουν οριστεί πιστωτικά όρια, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και αν απαιτηθεί αναπροσαρµόζονται οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα 
πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται µε βάση τα χορηγούµενα ασφαλιστικά όρια που 
λαµβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού 
κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα 
χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούµενα προβλήµατα 
εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις 
πωλήσεων χονδρικής.  
Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και 
µελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Ταυτόχρονα διενεργείται πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση για ζηµίες σε σχέση 
µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες 
αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων συνθηκών ότι θα 
πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί.  
 
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το εκάστοτε 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 
 
Βάσει των ασφαλιστήριων συµβολαίων που διαθέτει ο Όµιλος, ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στο 
20% του συνόλου των απαιτήσεων από πελάτες. Το περιθώριο αυτό του κινδύνου περιορίζεται ακόµη 
περισσότερο καθώς όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ζητούνται επιπλέον εµπράγµατες ή λοιπές 
εξασφαλίσεις (π.χ εγγυητικές επιστολές). 
 
2) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο αδυναµίας αποπληρωµής των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων κατά την λήξη τους. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη διαχείριση της 
ρευστότητας είναι η διασφάλιση των απαραίτητων χρηµατικών διαθεσίµων καθώς και επαρκών 
πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία 
ρευστότητα για την εκπλήρωση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, κάτω από συνήθεις αλλά και 
δυσµενείς συνθήκες, χωρίς να υφίστανται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του Οµίλου. 
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρευστότητας η οικονοµική διεύθυνση του Οµίλου διενεργεί κατά 
τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού ετήσια πρόβλεψη ταµειακών ροών, καθώς και µηνιαία 
κυλιόµενη πρόβλεψη τριών µηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των αναγκαίων χρηµατικών 
διαθέσιµων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η 
πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να 
προβλεφθούν. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση του οµίλου, αξιολογώντας τις εκάστοτε συνθήκες της 
αγοράς, επιλέγει την διακράτηση ορισµένου ύψους χρηµατικών διαθεσίµων ασφαλείας µε στόχο την 
αντιµετώπιση έκτακτων και ακραίων συνθηκών.  
Επισηµαίνεται ότι για το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου δεν υφίσταται καµία 
εµπράγµατη εξασφάλιση προς τις τράπεζες, γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή πιστοληπτική του 
ικανότητα. 
 
Την 30.06.2019 η εταιρία και ο όµιλος διατηρούσαν διαθέσιµα ποσού 9,1 εκ. € και 9,2 εκ. € αντίστοιχα. 
 
3) Κίνδυνος αγοράς 
 
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στις µεταβολές των τιµών προµήθειας των πρώτων υλών, στις 
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, καθώς και στις µεταβολές των επιτοκίων δανεισµού, 
κίνδυνοι οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα του οµίλου. Ο σκοπός της διαχείρισης 
κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι ο έλεγχος και η οριοθέτηση της έκθεσης του οµίλου στους 
κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών ορίων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 
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� Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Τιµών Πρώτων Υλών Μετάλλου (σίδηρος, χάλυβας κλπ) 
 
Ο όµιλος πραγµατοποιεί τις αγορές του κατά κύριο λόγο από τη διεθνή αγορά χάλυβα σύµφωνα µε τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. Κάθε µεταβολή στις τιµές αγοράς των πρώτων υλών αφοµοιώνεται στις 
τιµές πώλησης µε αποτέλεσµα σε περιόδους µεγάλων διακυµάνσεων των τιµών των πρώτων υλών 
στην παγκόσµια αγορά να µεταβάλλεται το περιθώριο κέρδους του οµίλου. Αναλυτικότερα σε περιόδους 
όπου οι τιµές ακολουθούν αυξητική τάση τα περιθώρια κέρδους βελτιώνονται καθώς η αυξητική τάση 
µεταφέρεται και στις τιµές πώλησης. Αντίστοιχα, όταν οι τιµές των πρώτων υλών ακολουθούν πτωτική 
τάση τα περιθώρια κέρδους µειώνονται.  
 
Ο όµιλος δεν καλύπτει µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) το βασικό απόθεµα λειτουργίας του 
µε αποτέλεσµα τυχόν αυξοµείωση των τιµών µετάλλων να µπορεί να επηρεάσει αντίστοιχα τα 
αποτελέσµατά του µέσω υποτίµησης ή υπερτίµησης των αποθεµάτων. 
 
� Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο όµιλος είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από τις αγορές αποθεµάτων που 
πραγµατοποιεί σε $ (δολάρια ΗΠΑ), από τις καταθέσεις σε $ (δολάρια ΗΠΑ), καθώς και από την 
λειτουργία της κοινοπραξίας BALKAN IRON GROUP SRL µε έδρα στην Ρουµανία της οποίας το 
λειτουργικό νόµισµα είναι το RON.  
 
Ο δανεισµός του οµίλου είναι στο σύνολο του σε ευρώ ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα. 
 
Για να περιοριστεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος από τις αγορές αποθεµάτων πραγµατοποιούνται 
προαγορές συναλλάγµατος. Για το σύνολο των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα την 30.06.2019, έχουν 
πραγµατοποιηθεί ισόποσες προαγορές συναλλάγµατος και κατά συνέπεια δεν υφίσταται 
συναλλαγµατικός κίνδυνος από τη µεταβολή της ισοτιµίας του δολαρίου. 
 
Μια ενίσχυση κατά 10% του EURO έναντι του US $ και του EURO έναντι του RON στις 30 Ιουνίου θα 
µετέβαλε την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα µε ποσά ασήµαντα για την εταιρεία. 
 
� Κίνδυνος επιτοκίων 

 
Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό 
σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο euribor.  
 
Ο όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω ιδίων 
κεφαλαίων, βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού, µακροπρόθεσµων και οµολογιακών δανείων, µε 
αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια 
θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς θα επιβαρύνονται µε επιπλέον κόστος 
δανεισµού.  
 
Η επίπτωση στα Αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου και της εταιρίας αν τα επιτόκια 
(Euribor) ήταν κατά µέσο όρο κατά 1 % υψηλότερα / χαµηλότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαµήνου του 
2019 θα ήταν η εξής: 
 

Ποσά σε εκ. € ∆άνεια 30.06.2019 
Επίδραση στα 

αποτελέσµατα προ φόρων    
( + / - ) 

Όµιλος 39,1 0,4 

Εταιρία 38,3 0,4 

   
Αυτό θα συνέβαινε λόγω του υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό 
δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 
Μικρότερη είναι η επίδραση των εσόδων από τόκους προθεσµιακών καταθέσεων σε €. 
 
Η επίπτωση στα Αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου και της εταιρίας αν τα επιτόκια 
προθεσµιακών καταθέσεων ήταν κατά µέσο όρο κατά 1% υψηλότερα / χαµηλότερα κατά τη διάρκεια του 
1ου εξαµήνου του 2019: 
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Ποσά σε εκ. € 
 Καταθέσεις όψεως & 

προθεσµίας 30.06.2019 

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα προ φόρων    

( + / - ) 

Όµιλος 9,2 0,09 

Εταιρία 9,1 0,09 

   
Αυτό θα συνέβαινε λόγω του υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού εσόδου από 
προθεσµιακές καταθέσεις. 
 
� Κίνδυνος κεφαλαίου 
 
Στόχος της διοίκησης σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργία του µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να 
διατηρείται κατά το δυνατόν η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο  το κόστος 
κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση, δύναται να αναπροσαρµόζει ανάλογα µε τις συνθήκες τη 
µερισµατική απόδοση, να προβαίνει σε αύξησεις κεφαλαίου µε µετρητά ή να εκποιεί περιουσιακά 
στοιχεία ώστε να µειωθεί το χρέος. 
 
 
Στοιχεία Εταιρίας                    30.06.2019                    30.06.2018 

Σύνολο δανεισµού 38.270.000,01 45.468.450,00 

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα 9.083.570,61 2.368.099,32 

Καθαρός δανεισµός 29.186.429,40 43.100.350,68 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.487.745,60 68.483.080,49 

EBITDA 1.468.327,97 1.593.852,82 

Ίδια κεφ. / Καθαρός δανεισµός                                 2,24                               1,59 

Καθαρός δανεισµός / EBITDA                19,88                                      27,04 

 
Στοιχεία Οµίλου                    30.06.2019                           30.06.2018 

Σύνολο δανεισµού 39.141.343,01 51.646.190,20 

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα 9.170.795,21 2.952.318,05 

Καθαρός δανεισµός 29.970.547,80 48.693.872,15 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.021.800,80 67.084.615,83 

EBITDA 1.796.668,55 2.196.922,82 

Ίδια κεφ. / Καθαρός δανεισµός                                  2,17                               1,38         

Καθαρός δανεισµός / EBITDA                       16,68                                           22,16                

 
ΣΤ. Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη 
 

Έχοντας ήδη διανύσει το εννεάµηνο της χρήσης δεν αναµένεται να υπάρξουν ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις για το υπόλοιπο έτους. Η πτώση των τιµών συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια του 3ου 
τρίµηνου συνέπεια της µειωµένης ζήτησης και κατανάλωσης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς, ενώ 
σταθεροποιητικές τάσεις και ενδεχοµένως µικρή ανάκαµψη αναµένεται κατά το τελευταίο 3µηνο του 
έτους, γεγονός που αναµένεται να συµβάλλει στην διατήρηση των περιθωρίων λειτουργικής 
κερδοφορίας. Οι εξελίξεις ωστόσο στην διεθνή αγορά χάλυβα δεν συνηγορούν σε µια σηµαντική 
βελτίωση του κλίµατος και διατηρήσιµη αύξηση των τιµών κατά τους προσεχείς µήνες. Εντός του 
ανωτέρω πλαισίου η στρατηγική του οµίλου επικεντρώνεται στην διατήρηση του βέλτιστου ύψους 
αποθεµάτων, στην ταχύτερη ανακύκλωση αυτών, καθώς και στην περαιτέρω µείωση των ηµερών 
πίστωσης µε στόχο την σταδιακή αποµόχλευση και µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους.  
Ταυτοχρόνως εξετάζονται οι νέες τάσεις στην αγορά µε στόχο την υλοποίηση επενδύσεων που θα 
συµβάλουν στην βελτίωση του µείγµατος πωλήσεων του χαλυβουργικού κλάδου καθώς και στην 
επέκταση σε νέες αγορές.      
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Ζ. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Οµίλου και της Εταιρίας, προς και από τα συνδεδεµένα 
µέρη, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 
 
(α) Ενδοεταιρικές πωλήσεις / αγορές την 30.06.2019 και 30.06.2018 αντίστοιχα 
 
 
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

7.613,14 0,00 0,00 7.613,14 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 58.200,00 0,00 0,00 58.200,00 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 51.360,00 0,00 0,00 51.360,00 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 24.300,00 0,00 0,00 24.300,00 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 191.573,14 0,00 0,00 191.573,14 

 
 
 
 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 0,00 860.437,08 860.437,08 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 25.659,38 0,00 0,00 25.659,38 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 
57.848,44 0,00 0,00 57.848,44 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 51.036,56 0,00 0,00 51.036,56 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 17.329,69 0,00 0,00 17.329,69 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 24.166,41 0,00 0,00 24.166,41 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 6.738,28 0,00 0,00 6.738,28 

ΣΥΝΟΛΟ 182.778,76 0,00 860.437,08 1.043.215,84 
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(β) Ενδοεταιρικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις την 30.06.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα: 
 
 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛ

ΤΑΪΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 50.460,61 0,00 50.460,61 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 162.657,92 0,00 0,00 162.657,92 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 459.936,38 0,00 0,00 459.936,38 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 415.994,02 0,00 0,00 415.994,02 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 80.870,04 0,00 0,00 80.870,04 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 155.191,03 0,00 0,00 155.191,03 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 421.406,04 0,00 0,00 421.406,04 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

211.090,32 0,00 0,00 211.090,32 

BALKAN IRON GROUP SRL 155.700,00 0,00 0,00 155.700,00 

KALPINIS SIMOS BULGARIA EOOD 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.872.845,75 50.460,61 0,00 2.923.306,36 

     

 

 

 

  

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ 
ΑΕΒΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛ

ΤΑΪΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 50.460,61 0,00 50.460,61 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 167.145,12 0,00 0,00 167.145,12 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 465.181,18 0,00 0,00 465.181,18 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 412.081,86 0,00 0,00 412.081,86 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 80.951,64 0,00 0,00 80.951,64 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 155.921,43 0,00 0,00 155.921,43 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 476.406,04 0,00 0,00 476.406,04 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

4.436.090,32 0,00 0,00 4.436.090,32 

BALKAN IRON GROUP SRL 167.370,00 0,00 0,00 167.370,00 

KALPINIS SIMOS BULGARIA EOOD 805.000,00 0,00 0,00 805.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.516.147,59 50.460,61 0,00 7.566.608,20 
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  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 1.1-30.06 1.1-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

θ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών  

    

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  

242.800,00 254.800,00 242.800,00 254.800,00 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών  

44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 

Συναλλαγές και αµοιβές λοιπών 
συνδεδεµένων προσώπων 

33.690,00 25.890,00 33.690,00 25.890,00 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
∆ιευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 είναι τα άτοµα εκείνα που έχουν την εξουσία και την 
ευθύνη για τον σχεδιασµό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονοµικής οντότητας, 
άµεσα ή έµµεσα και περιλαµβάνουν όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικά και µη) της 
οικονοµικής οντότητας, όπως επίσης και άλλα διευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό.  
 
Η. ∆ηµοσίευση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Η ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση του Οµίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ, συµπεριλαµβανοµένης της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως αναπόσπαστο τµήµα αυτής, για την περίοδο που έληξε την 
30.06.2019, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο http://www.elastron.gr 
 
Θ. Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής 
θέσης 
 
∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της 30.06.2019 που να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας και του οµίλου. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

Εταιρείας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», της 30ης Ιουνίου 2019 και 

τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής 

έκθεσης του Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο “∆ΛΠ 34”). Η δική µας ευθύνη είναι να 

εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση 

την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και 

συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να 

πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλµα στις δηλώσεις των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και στις πληροφορίες της εξαµηνιαίας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση µε την ενδιάµεση 

συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2019 

 

 

 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 40311 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος ∆ικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 

(Ποσά σε €)  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  

 Σηµ 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

ΠΕΡΙ ΟΥΣ ΙΑΚΑ  ΣΤ ΟΙΧ ΕΙΑ       
      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6 60.266.669,91 60.423.807,04 45.603.531,14 45.747.042,18 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6,7 3.049.061,31 3.078.490,98 3.049.061,31 3.078.490,98 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 69.496,31 78.162,97 69.496,31 78.162,84 

Επενδύσεις σε συγγενείς, θυγατρικές και 
κοινοπραξίες 

2.3 3.945.812,24 3.223.000,27 13.610.533,70 8.475.533,70 

Μακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 8 194.669,72 539.101,90 2.397.790,75 6.949.749,01 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 
67.525.709,49 67.342.563,16 64.730.413,21 64.328.978,71 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 9 23.500.298,99 32.349.708,40 23.500.298,99 32.345.896,78 

Πελάτες  8 18.373.308,63 17.712.815,63 18.204.283,45 17.727.163,16 

Λοιπές απαιτήσεις 8 854.566,84 3.971.173,48 804.406,26 3.976.700,85 

Επενδύσεις 10 30.100,00 26.460,00 30.100,00 26.460,00 

Παράγωγα 11 63,79 0,00 63,79 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 9.170.795,21 3.770.665,02 9.083.570,61 3.522.383,90 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 
51.929.133,46 57.830.822,53 51.622.723,10 57.598.604,69 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  119.454.842,95 125.173.385,69 116.353.136,31 121.927.583,40 
      

ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕ ΣΗ  
     

Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους 
µετόχους της µητρικής 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 13 18.410.839,00 18.410.839,00 18.410.839,00 18.410.839,00 

Υπέρ το άρτιο 13 11.171.177,70 11.171.177,70 11.171.177,70 11.171.177,70 

Λοιπά αποθεµατικά 13 21.310.788,58 21.310.425,16 21.295.879,57 21.295.516,15 

Αποτελέσµατα εις νέον 13 14.128.995,52 15.451.190,14 14.609.849,33 15.601.670,22 

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας  65.021.800,80 66.343.632,00 65.487.745,60 66.479.203,07 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 13 26.969,18 31.891,44 0,00 0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης  65.048.769,98 66.375.523,44 65.487.745,60 66.479.203,07 
      
ΥΠΟΧ ΡΕ ΩΣΕ ΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 15 30.349.000,00 28.210.000,0 30.349.000,00 28.210.000,00 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 17 672.983,86 655.593,35 670.040,93 652.950,42 

Επιχορηγήσεις (έσοδα επόµενων χρήσεων) 26 3.917.785,21 3.960.555,07 2.915.080,82 2.935.668,95 

Υποχρεώσεις χρηµατοδ.& λειτουργικών µισθώσεων 27 1.208.344,55 1.016.099,33 846.702,48 1.016.099,33 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16 2.956.301,39 2.537.262,92 1.903.207,91 1.600.962,46 

Προβλέψεις  42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 
 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 

 
39.146.415,01 36.421.510,67 36.684.032,14 34.415.681,16 

      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές  14 4.605.954,99 5.668.828,37 4.569.756,03 5.618.995,82 

Λοιπές υποχρεώσεις 14 1.154.047,87 1.303.482,99 1.002.307,52 1.095.576,22 

Υποχρεώσεις χρηµατοδ.& λειτουργικών µισθώσεων 27 707.312,09 571.827,49 688.295,01 571.827,49 

Παράγωγα 11 0,00 299,63 0,00 299,63 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 15 8.792.343,01 14.831.913,10 7.921.000,01 13.746.000,01 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  15.259.657,96 22.376.351,58 14.181.358,57 21.032.699,17 

Σύνολο υποχρεώσεων  54.406.072,97 58.797.862,25 50.865.390,71 55.448.380,33 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  119.454.842,95 125.173.385,69 116.353.136,31 121.927.583,40 
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2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

 
 

                                  ΟΜΙΛΟΣ                                            ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε €) Σηµ. 1.1 – 30.06.19 1.1 – 30.06.18 1.1 – 30.06.19 1.1 – 30.06.18 

Πωλήσεις 19 58.112.931,90 53.310.160,07 57.446.929,72 52.634.192,61 

Κόστος πωλήσεων 20 -52.390.133,58 -47.234.288,88 -52.119.633,06 -46.955.806,27 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)  5.722.798,32 6.075.871,19 5.327.296,66 5.678.386,34 

Άλλα έσοδα 20 952.783,89 1.369.092,52 1.064.012,16 1.072.135,28 

Έξοδα διάθεσης 20 -4.813.372,87 -4.250.608,01 -4.813.372,87 -4.250.608,01 

Έξοδα διοίκησης 20 -1.352.957,62 -1.501.226,31 -1.233.469,72 -1.396.669,95 

Άλλα έξοδα  20 -224.637,18 -482.545,00 -68.954,93 -494.516,97 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων και τόκων (EBIT)  284.614,54 1.210.584,39 275.511,30 608.726,69 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 20 125.373,51 48.865,04 188.247,43 99.362,54 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 20 -1.184.571,86 -1.481.837,20 -1.144.416,07 -1.272.888,56 

Έσοδα / (έξοδα) ενοποιούµενων µε την καθαρή 
θέση εταιριών 

20 -40.444,96 -62.881,06 0,00 0,00 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  -815.028,77 -285.268,83 -680.657,34 -564.799,33 

Φόρος εισοδήµατος 20 -437.392,69 -265.814,86 -304.634,14 -187.288,88 

       

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α)  -1.252.421,46 -551.083,69 -985.291,48 -752.088,21 

       

Αποδιδόµενα σε:       

Μετόχους µητρικής  -1.253.773,84 -552.272,08 -985.291,48 -752.088,21 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1.352,38 1.188,39 0,00 0,00 

       

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους 
(β) 20 363,34 57.996,01 363,42 57.996,01 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά 
από φόρους (α) + (β)  -1.252.058,12 -493.087,68 -984.928,06 -694.092,20 

       

Αποδιδόµενα σε:       

Μετόχους µητρικής  -1.253.410,50 -494.276,06 -984.928,06 -694.092,20 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1.352,38 1.188,38 0,00 0,00 

      

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά (σε €) 

21 (0,0681) (0,0300) (0,0535) (0,0408) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

 1.796.668,55 2.196.922,81 1.468.327,97 1.593.852,82 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

(Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
 

 

 
(Β)  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

  Αναλογούντα στους µετόχους  της µητρικής 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

Υπέρ το 
Άρτιο   

Αποθεµατικά  
& 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

  

Υπόλοιπο 01.01.2018  18.421.516,00 11.171.177,70 38.028.098,88 27.910,93 67.648.703,51 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / 
(έξοδα) περιόδου 

 0,00 0,00 -1.132.006,25 3.980,51 -1.128.025,74 

Αγορά ιδίων µετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εφαρµογή νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9  0,00 0,00 -141.539,81 0,00 -141.539,81 

Ακύρωση ιδίων µετοχών  -10.677,00 0,00 7.062,48 0,00 -3.614,52 

Υπόλοιπο 31.12.2018  18.410.839,00 11.171.177,70 36.761.615,30 31.891,44 66.375.523,44 

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) 
περιόδου που καταχωρήθηκε 
συνολικά 

 0,00 0,00 -1.253.410,50 1.352,38 -1.252.058,12 

Επίδραση από ∆ΠΧΑ 16  0,00 0,00 -68.420,70 -6.274,64 -74.695,34 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 30.06.2019   18.410.839,00 11.171.177,70 35.439.784,10 26.969,18 65.048.769,98 

  Αναλογούντα στους µετόχους  της µητρικής 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

Υπέρ το 
Άρτιο   

Αποθεµατικά  & 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 
 

Υπόλοιπο την 1.1.2018   18.421.516,00 11.171.177,70 39.655.478,99 69.248.172,69 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / 
(έξοδα) περιόδου 

  0,00 0,00 -2.621.786,33 -2.621.786,33 

Αγορά ιδίων µετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00 

Εφαρµογή νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9  0,00 0,00 -143.568,77 -143.568,77 

Ακύρωση ιδίων µετοχών   -10.677,00 0,00 7.062,48 -3.614,52 

Υπόλοιπο 31.12.2018  18.410.839,00 11.171.177,70 36.897.186,37 66.479.203,07 

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) περιόδου 
που καταχωρήθηκε συνολικά 

 0,00 0,00 -984.928,06 -984.928,06 

Εφαρµογή νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 16  0,00 0,00 -6.529,41 -6.529,41 

Αγορά ιδίων µετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 30.06.2019  18.410.839,00 11.171.177,70 35.905.728,90 65.487.745,60 
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

 

  (Ποσά σε €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  1.1-30.06.2019 1.1-30.06.2018 1.1-30.06.2019 1.1-30.06.2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων -815.028,77 -285.268,83 -680.657,34 -564.799,33 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 1.554.823,87 1.522.335,31 1.213.404,80 1.091.205,78 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -42.769,86 -535.996,89 -20.588,13 -106.079,65 

Προβλέψεις 17.390,51 21.704,39 17.090,51 21.704,39 

Αποµειώσεις στοιχείων ενεργητικού 52.850,75 150.000,00 47.001,12 450.000,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -43.009,89 117.446,93 -2.564,93 19.517,67 

Χρεωστικοί  τόκοι και συναφή έξοδα 1.184.571,86 1.481.837,20 1.144.416,07 1.272.888,56 

 1.908.828,47 2.472.058,11 1.718.102,10 2.184.437,42 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  8.849.409,41 -4.534.732,23 8.845.597,79 -4.538.543,85 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.759.780,11 -3.609.465,30 7.203.299,08 -2.955.838,36 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -1.049.297,36 -2.245.848,23 -1.079.035,81 -2.989.239,85 

Μείον :     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.272.227,95 -1.344.761,57 -1.230.416,07 -1.102.796,62 

Καταβεβληµένοι φόροι -12.085,04 -4.831,31 -12.085,04 -4.525,88 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 11.184.407,64 -9.267.580,53 15.445.462,05 -9.406.507,14 

     

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων -785.000,00 0,00 -5.135.000,00 -1.000.000,00 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  -824.696,04 -1.625,31 -824.696,04 -339.013,63 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων  16.000,00 524.000,00 16.000,00 24.000,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 13,52 762,56 13,52 761,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.593.682,52 523.137,25 -5.943.682,52 -1.314.252,63 

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 28.411.000,00 39.650.000,00 28.411.000,00 39.650.000,00 

Εξοφλήσεις δανείων -32.251.946,00 -33.396.272,00 -32.011.000,00 -31.484.800,00 

Αποπληρωµή κεφαλαίου χρηµ/κής µίσθωσης -349.648,93 -487.088,61 -340.592,82 -487.088,61 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.190.594,93 5.766.639,39 -3.940.592,82 7.678.111,39 

      
Καθαρή αύξηση /  (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 5.400.130,19 -2.977.803,89 5.561.186,71 -3.042.648,38 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 3.770.665,02 5.930.121,94 3.522.383,90 5.410.747,70 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 9.170.795,21 2.952.318,05 9.083.570,61 2.368.099,32 
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 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

1.  Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε -  ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ιδρύθηκε το 1958 σαν Ε.Π.Ε. και το 
1965 µετατράπηκε σε Α.Ε. Έχει την έδρα της στο ∆ήµο Ασπροπύργου (Λ. Αγ. Ιωάννου - θέση Στεφάνη) 
και είναι εγγεγραµµένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων 
Εταιρειών και Πίστεως, µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 7365/06/Β/86/32. 
 
Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εισαγωγή, επεξεργασία και εµπορία χάλυβος, λαµαρινών, 
ειδών σιδήρου, µετάλλων και συναφών ειδών. 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1990.  
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία της. 
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι http://www.elastron.gr. 
 
Η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2019 έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας την 25.09.2019. 
 

2.  Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 
 
2.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή µεταγενέστερα.  
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των ενδιάµεσων συνοπτικών 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά 
την προετοιµασία των ετήσιων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρµογής για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Στην χρήση 2019 ο Όµιλος υιοθέτησε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 34, η 
φύση και το αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται 
παρακάτω. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για 
πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου. Ο Όµιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερµηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από 
Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη χρήση 
2019. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2019 
 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ∆ΛΠ 17 και τις 
∆ιερµηνείες 4, 15 και 27. 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 καταχωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες 
τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό 
στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το 
∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να 
κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να 
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόστηκε στην 
ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2019.  
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Μετάβαση στο ∆ΠΧΑ 16 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 16 αναδροµικά καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής 
εφαρµογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν αναµόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Βάσει 
αυτής της προσέγγισης:  
 
Αναγνώρισε 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. Αναγνώρισε ένα δικαίωµα χρήσης παγίου επιµετρώντας 
το δικαίωµα αυτό σε ένα ποσό το οποίο είναι σε αντιστοίχιση µε την υποχρέωση που αναγνωρίστηκε και 
η επίδραση της εφαρµογής καταχωρήθηκε σαν προσαρµογή στα αποτελέσµατα εις νέον κατά την 
1/1/2019, χωρίς να υπάρξει τροποποίηση στη συγκριτική πληροφόρηση.  
 
Ο Όµιλος επέλεξε να εφαρµόσει το πρότυπο στις συµβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 16 ως µισθώσεις εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 17 και την ∆ιερµηνεία 
Ε∆∆ΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όµιλος δεν θα εφαρµόσει το πρότυπο στις συµβάσεις που δεν είχαν 
προηγουµένως προσδιοριστεί ως συµβάσεις µίσθωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 και τη ∆ιερµηνεία 
Ε∆∆ΠΧΠ 4. 
 
Επιπλέον, ο Όµιλος επέλεξε να χρησιµοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για 
τις συµβάσεις µίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής 
και των συµβάσεων µίσθωσης για τις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας. 
 
Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναµένεται να 
ανανεωθούν, προέβη σε εκτιµήσεις για την ανανέωσή τους. 
 
Ακόµη, ο Όµιλος 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). 
Για τον προσδιορισµό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης χρησιµοποιήθηκε ως 
επιτόκιο το µέσω επιτόκιο δανεισµού της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου το οποίο υπολογίστηκε 
σε 4% και 6,5%. 
 
Οι λογιστικές αρχές του Οµίλου για τις µισθώσεις παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.24. Συνοπτικά, 
παρατίθενται οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16: 

Η αλλαγή στη λογιστική πολιτική επηρέασε τα ακόλουθα στοιχεία στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
της 1η Ιανουαρίου 2019: 

 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(αύξηση / (µείωση)) την 1η Ιανουαρίου 2019: 

Περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια (∆ικαιώµατα χρήσης)  551.983,58 224.190,81 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17.888,14 2.388,69 

  569.871,72 226.579,50 

Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις από συµβάσεις µίσθωσης 622.824,17 233.108,91 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 

  622.824,17 233.108,91 

  
 

  

Καθαρή επίδραση στην Καθαρή Θέση -52.952,45 -6.529,41 

 

Η καθαρή θέση του οµίλου κατά την 1.1.2019 επηρεάστηκε αρνητικά από τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 16 
εκτός από την ανωτέρω ανάλυση και κατά 21.743,89 από συνδεδεµένη εταιρεία που ενοποιείται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. 
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  1/1/2019 

Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ακίνητα 327.792,77 0,00 

Λοιπός Εξοπλισµός 25.492,97 25.492,97 

Μεταφορικά Μέσα (ΕΙΧ) 198.697,84 198.697,84 

Σύνολο 551.983,58 224.190,81 

Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση  του νέου Προτύπου την 30.6.2019 είχε επιρροή στους παρακάτω 
λογαριασµούς: 

 30/6/2019 

Αποπληρωµή περιουσιακών στοιχείων µε 
δικαίωµα χρήσης 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πληρωµή χρεολυσίου Ακινήτων 9.056,11 0,00 

Πληρωµή χρεολυσίου Λοιπού Εξοπλισµού  13.062,06 13.062,06 

Πληρωµή χρεολυσίου Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ)  44.827,39 44.827,39 

   

 30/6/2019 

Έξοδα περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα 
χρήσης βάσει του ∆ΠΧΑ 16 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αποσβέσεις Ακινήτων  12.003,03 0,00 

Πληρωµή τόκων Ακινήτων  12.543,89 0,00 

Αναβαλλόµενος Φόρος Ακινήτων  -736,73 0,00 

Αποσβέσεις Λοιπού Εξοπλισµού  12.269,34 12.269,34 

Πληρωµή τόκων Λοιπού Εξοπλισµού  440,28 440,28 

Αναβαλλόµενος  Φόρος Λοιπού Εξοπλισµού  -321,86 -321,86 

Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ)  44.878,99 44.878,99 

Πληρωµή τόκων Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ)  4.488,11 4.488,11 

Αναβαλλόµενος Φόρος Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ)  -1.900,09 -1.900,09 
 
∆ΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε 
αρνητική αποζηµίωση» 
 
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 9, µε την οποία επιτρέπεται 
σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής 
αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να 
αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι 
συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές 
ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το 
γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο 
αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του 
συµβολαίου. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας 
εισοδήµατος» 
 
Την 7 Ιουνίου 2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η 
∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις 
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 
ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των 
φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 



 

Ενδιάµεση Συνοπτική Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2019 

 
26

• εάν οι φορολογικοί χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την 
παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των 
σχετικών πληροφοριών 
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), 
των φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων 
πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  
 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 
 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του 
2017. 
 
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  
 
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας 
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των 
συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.  
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από 
κοινού τον έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή 
επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ 
νέου. 
 
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 
 
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 
όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα 
άλλα συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 
συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα. 
 
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση 
περιουσιακού στοιχείου  παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί 
έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει 
να συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά  τον υπολογισµό του επιτοκίου 
κεφαλαιοποίησης. 
 
∆ΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες» 
 
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η 
εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς 
και κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν 
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής 
επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή 
διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.  
 
Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 19 µε την οποία διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος 
υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, απαιτείται επανυπολογισµός της 
καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 
προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αναθεωρηµένες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 
και κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειµένου να προσδιοριστεί το 
κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα. 
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Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή 
διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην καταχώριση της καθαρής απαίτησης 
(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).  
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όµιλο)  και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
 
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  
 
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο 
∆ΠΧΑ 4. 
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης 
αποτίµησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό 
κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 
επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των 
συµβάσεων και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων. 
 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2021. 

 
Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 
Μαρτίου 2018) 
 
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 
-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων, 
-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των 
εσόδων και των εξόδων, 
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, 
-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και, 
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιµάζουν 
οικονοµικές καταστάσεις να αναπτύσσουν  συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο 
δίνει δυνατότητα επιλογής µεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να 
βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.  
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών 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.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2020. 
 
∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού» 
 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε άλλα 
∆ΠΧΑ. Ο ορισµός του σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά τις 
εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις. Ο επικαιροποιηµένος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η 
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τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ∆ΠΧΑ. Η 
τροποποίηση ισχύει από την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
 
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων. Ο τροποποιηµένος ορισµός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόµενο προϊόν µιας 
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούµενος ορισµός 
εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους 
απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες. 
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε εξαγορές που 
θα πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 

2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και του Οµίλου έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και τις διερµηνείες όπως 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα ∆.Π.Χ.Π. 
ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2004 οπότε και συντάχθηκε ο Ισολογισµός Έναρξης. 
 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, 
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών 
ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα 
κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες 
γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις 
αυτές. 
 

2.3 Ενοποίηση 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και των λοιπών εταιριών του Οµίλου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ε∆ΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ* 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

Θεσσαλονίκη 

Εµπόριο & 
επεξεργασία 

χαλυβουργικών 
προϊόντων 

 
 

100,00% 
 
 

 
10.718.000 

 
Ολική 

BALKAN IRON 
GROUP S.R.L. 

Βουκουρέστι 
Ρουµανίας 

Εµπόριο & 
επεξεργασία 

χαλυβουργικών 
προϊόντων 

33,33% 
(Κοινοπραξία) 

800.000 Καθαρή Θέση 

KALPINIS SIMOS 
BULGARIA EOOD 

Σόφια 
Βουλγαρίας 

Εµπόριο & 
επεξεργασία 

χαλυβουργικών 
προϊόντων 

100,00% 10.000 Ολική 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε. 

Ασπρόπυργος Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς   
98,6% 325.500 Ολική 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Ε. Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
98,3% 265.533,70 Ολική 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
97,5% 175.500 Ολική 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Α.Ε. Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
97,5% 175.500 Ολική 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
97,5% 175.500 Ολική 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ Ασπρόπυργος 
Παραγωγή ηλ/κής 
ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς 
100,00% 80.000 Ολική 
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 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

Ξάνθη 

Παραγωγή 
αγροτικών 

προϊόντων από 
θερµοκηπιακές 

καλλιέργειες 

49,09% 3.485.000 Καθαρή Θέση 

 
*Στο κόστος συµµετοχής δεν περιλαµβάνονται οι αποµειώσεις. 

 
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 30.06.2019 οι συµµετοχές στις εταιρείες που 
ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης αναλύονται ώς εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

BALKAN IRON GROUP SRL 399.744,30 445.330,77 800.000,00 800.000,00 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 3.546.067,94 2.777.669,50 3.485.000,00 2.700.000,00 

Σύνολο 3.945.812,24 3.223.000,27 4.285.000,00 3.500.000,00 
 

 
Ενδοοµιλικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιούµενα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιρειών του οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιούµενες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός εάν 
η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Κατά την 
εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. 
Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόµενου καθαρού 
ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση 
κατά την οποία έγινε η εξαγορά. 
 

Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας, αυτή η διαφορά 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά. Τα δικαιώµατα της 
µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε επόµενες χρήσεις, τυχόν 
ζηµίες µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωµάτων µειοψηφίας. 
Τα αποτελέσµατα των εξαγοραζόµενων ή πωλούµενων θυγατρικών εντός της χρήσεως, 
περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως από ή έως την ηµεροµηνία 
εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα. Οι λογιστικές αρχές των εταιρειών του οµίλου έχουν τροποποιηθεί 
ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. Στις εταιρικές οικονοµικές 
καταστάσεις της «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.», η  συµµετοχή  στις ανωτέρω εταιρίες αποτιµάται στην αξία 
κτήσεως, µείον τυχόν πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας τους. 
 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές  
 
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του οµίλου είναι το ευρώ και κατά συνέπεια οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε ευρώ βάσει 
των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε 
ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµιές που  
προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές  καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
Το νόµισµα λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού είναι το επίσηµο νόµισµα της 
αντίστοιχης χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε θυγατρική. Για τις θυγατρικές εξωτερικού 
όπου το νόµισµα της χώρας που δραστηριοποιούνται δεν είναι το ευρώ, όλα τα στοιχεία Ισολογισµού 
των θυγατρικών αυτών, κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, µετατρέπονται σε ευρώ µε 
βάση την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας ισολογισµού, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα 
µε την µέση συναλλαγµατική ισοτιµία που προέκυψε κατά την διάρκεια της περιόδου πληροφόρησης. Η 
σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω µετατροπή καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια έως την πώληση, διαγραφή ή αποαναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
 
 
 



 

Ενδιάµεση Συνοπτική Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2019 

 
30

2.5 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
α) Θυγατρικές Εταιρείες 
 
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρία. Οι θυγατρικές 
εταιρείες ενοποιούνται πλήρως µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 
του ελέγχου, ενώ παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία που ο έλεγχος σταµατάει να υφίσταται. 
Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του 
οµίλου καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη απαλείφονται πλήρως στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώντας τις 
ίδιες λογιστικές αρχές, ενώ όπου κρίνεται σκόπιµο γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Οι 
επενδύσεις σε θυγατρικές καταχωρούνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
 
(β)  Συνδεδεµένες – Συγγενείς Εταιρείες 
 
Συνδεδεµένες είναι οι εταιρείες πάνω στις οποίες η µητρική ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο και 
οι οποίες δεν θεωρούνται ούτε θυγατρικές ούτε κοινοπραξίες. Γενικά η κατοχή µεταξύ 20% και 50% των 
δικαιωµάτων ψήφου, υποδεικνύει την ύπαρξη ουσιώδους επιρροής. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρείες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και καταχωρούνται αρχικά στο κόστος 
κτήσης. 
 
(γ)  Κοινοπραξίες (Οντότητες υπό κοινό έλεγχο)  
 
Η οντότητα υπό κοινό έλεγχο είναι µια κοινοπραξία που περιλαµβάνει την ίδρυση µιας εταιρίας στην 
οποία ο κάθε κοινοπρακτών λαµβάνει ένα µερίδιο. Λειτουργεί όπως όλες οι άλλες οντότητες εκτός του 
ότι υπάρχει συµβατικός διακανονισµός µεταξύ των κοινοπρακτούντων που καθορίζει τον από κοινού 
έλεγχο των οικονοµικών δραστηριοτήτων της οντότητας αυτής. Από 01.01.2013 η εταιρία ενοποιεί το 
µερίδιο της σε κοινοπραξίες χρησιµοποιώντας την µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
2.6 Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 
αξίες κτήσης τους (ιστορικό κόστος), µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση τους. 
Η αξία κτήσεως των οικοπέδων και των κτιρίων / κτιριακών εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης στην τρέχουσα αξία. Ο όµιλος ανέθεσε την εκτίµηση των ακινήτων του σε 
ανεξάρτητο εκτιµητή µε σκοπό την αποτύπωση αυτών στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων. Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις καταχωρούνται σε επαύξηση του κόστους 
των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή την παραγωγική δυναµικότητα του 
παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα 
της χρήσης που πραγµατοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην των οικοπέδων, τα οποία δεν αποσβένονται)  
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. Η ωφέλιµη ζωή επανεξετάζεται σε 
ετήσια βάση. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίου, έχει ως εξής: 
 

Κατηγορία Παγίου Ωφέλιµη Ζωή 

Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις κλπ 10 - 33 έτη 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός κλπ 10 - 33 έτη 
Μεταφορικά Μέσα 06 - 20 έτη 
Λοιπός Εξοπλισµός 03 - 20 έτη 

 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή 
ζηµιές καταχωρούνται  στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
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2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται λογισµικά προγράµµατα που αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών έως 10 έτη. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη 
διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Οι δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών που ελέγχονται από τον Όµιλο (in – 
house developments), καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής 
προϋποθέσεις: α) δηµιουργείται ένα συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο, β) πιθανολογείται ότι το 
δηµιουργούµενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και γ) το κόστος 
ανάπτυξης µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού 
και αναλογία γενικών εξόδων. Σε περίπτωση αντικατάστασης λογισµικού από νέο πρόγραµµα, εφόσον 
το παλαιό δε χρησιµοποιείται, διαγράφεται από το Μητρώο Παγίων και η αναπόσβεστη αξία του 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης. Σε περίπτωση αναβάθµισης λογισµικού, το εν λόγω κόστος 
προστίθεται στην αξία κτήσης και υπολογίζονται αποσβέσεις στη νέα αξία κτήσης. Η ωφέλιµη ζωή 
επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 
 
2.8 Επενδύσεις σε ακίνητα  

 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι ακίνητα (εδαφικές εκτάσεις ή κτίρια ή µέρος ενός κτιρίου ή αµφότερα) που 
κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από τον µισθωτή µε χρηµατοδοτική µίσθωση) µε σκοπό να αποφέρουν 
ενοίκια ή αύξηση της αξίας τους ή αµφότερα και όχι για: 
 

• Να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή (εργοστάσια) ή προµήθεια αγαθών (αποθήκες) ή για 
διοικητικούς σκοπούς (κτίρια γραφείων). 

• Να πωληθούν κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµούνται σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους κτήσης (όπως ακριβώς 
και τα λειτουργικά ακίνητα) και εµφανίζονται στον ισολογισµό στο κόστος κτήσης µειωµένα µε τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
 
2.9   Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες 
 

Λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων πoυ κατέχονται για πώληση και παρουσίαση και 
γνωστοποίηση των διακοπεισών εκµεταλλεύσεων: 
 
Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση κατατάσσονται ως 
κατεχόµενα για πώληση, εφόσον η αναπόσβεστη αξία τους θα ανακτηθεί από την πώληση και όχι από 
τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι ισχύει µόνο όταν η πώληση είναι πολύ 
πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για άµεση πώληση στην κατάσταση που βρίσκεται. 
Η ∆ιοίκηση πρέπει να επιθυµεί την πώληση η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί είτε βάσει του 
οριζόµενου από συµβατική δέσµευση χρόνου, είτε εντός ενός έτους από την καταχώρηση. 
 
α) τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης ως κατεχόµενα για πώληση 
αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µειωµένης κατά το 
κόστος πωλήσεων, καθώς επίσης να παύσει η απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων αυτών, και 
 
β) τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης ως κατεχόµενα για πώληση 
παρουσιάζονται διακεκριµένα στον πίνακα του ισολογισµού και τα αποτελέσµατα διακοπεισών 
εκµεταλλεύσεων να παρουσιάζονται διακεκριµένα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας που έχει είτε 
διατεθεί είτε καταταχθεί ως κατεχόµενη προς πώληση και: 
 
α) αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό µεγάλο τµήµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή µία γεωγραφική 
περιοχή εκµεταλλεύσεων, 
β) αποτελεί µέρος ενός ενιαίου, συντονισµένου προγράµµατος εκποίησης ενός µεγάλου τµήµατος 
δραστηριοτήτων ή µιας γεωγραφικής περιοχής εκµεταλλεύσεων ή 
γ) είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά µε προοπτική να επαναπωληθεί 
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2.10 Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άυλων στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 
αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη µε τα έξοδα πώλησης) και της αξίας 
χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν η λογιστική 
αξία των στοιχείων αυτών ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, είναι µεγαλύτερη από το 
ανακτήσιµο ποσό τους.  
 
2.11 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η ∆ιοίκηση υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των πληροφοριών για τους τοµείς, µε βάση τον 
τρόπο που παρουσιάζονται εσωτερικά στον λαµβάνοντα τις αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων 
και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης. Οι τοµείς αποτελούν 
συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση αυτή την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, 
στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
2.12 Κόστος ∆ανεισµού 
 
Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε την 
έκδοση δανείων, αναµορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα µε βάση 
τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύµβασης του δανείου. Τα κόστη δανεισµού 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος δανεισµού κατά το µέρος 
που αναλογεί στην κατασκευαστική περίοδο των ενσωµάτων παγίων αναγνωρίζεται σε επαύξηση της 
αξίας τους. 
 
2.13  Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία (µέσα) 
 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια 
άλλη επιχείρηση. 
 
Αρχική Αναγνώριση 
 
Ο Όµιλος επιµετρά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/µείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται µε την απόκτηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή την έκδοση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 
αντίστοιχα. Ο Όµιλος αναγνωρίζει αρχικά τις εµπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαµβάνεται σηµαντικό 
σκέλος χρηµατοδότησης στη τιµή συναλλαγής τους. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό µοντέλο της 
οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
των συµβατικών ταµειακών ροών τους. 
 
Ο Όµιλος έχει ένα επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που τα διαχειρίζεται προκειµένου να παράγει ταµειακές 
ροές. 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 καθορίζει εάν οι ταµιακές ροές θα 
προκύψουν από τη συλλογή συµβατικών ταµειακών ροών, πώληση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Ο Όµιλος επαναξιολογεί το επιχειρηµατικό µοντέλο σε κάθε 
περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει εάν το επιχειρηµατικό µοντέλο άλλαξε σε σχέση µε την 
προηγούµενη περίοδο αναφοράς. Για τις τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, ο 
Όµιλος δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηµατικό του µοντέλο. 
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Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σε µία από τις κατωτέρω τρείς κατηγορίες, 
το οποίο και καθορίζει την µεταγενέστερη επιµέτρηση τους:  

• στo αποσβέσιµο κόστος 
• στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων και  
• στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο επιµετράτε στο αποσβέσιµο κόστος (amortised cost) όταν 
ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:  

• το περιουσιακό στοιχείο κατέχεται µε σκοπό τη διακράτηση του και την είσπραξη των 
συµβατικών ταµειακών ροών που ενσωµατώνει και  

• οι συµβατικοί όροι του περιουσιακού στοιχείου οδηγούν, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, σε 
ταµειακές ροές που είναι αποκλειστικά και µόνο πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του 
υπολοίπου του κεφαλαίου.  
 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο επιµετράτε στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων όταν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:  

• το περιουσιακό στοιχείο κατέχεται µε σκοπό τόσο την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών 
ροών που ενσωµατώνει όσο και την πώληση του και  

• οι συµβατικοί όροι του περιουσιακού στοιχείου οδηγούν, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, σε 
ταµειακές ροές που είναι αποκλειστικά και µόνο πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του 
υπολοίπου του κεφαλαίου.  

 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
όταν δεν ταξινοµείται στις δύο προηγούµενες κατηγορίες. Ωστόσο, κατά την αρχική αναγνώριση µια 
οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει αµετάκλητα για συγκεκριµένες επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους, οι οποίοι διαφορετικά θα επιµετρούνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να 
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία. 
 
∆ίνεται επίσης η δυνατότητα, κατά την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα να προσδιορίσει 
αµετάκλητα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ως επιµετρούµενο στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων εάν µε τον τρόπο αυτό απαλείφει ή µειώνει αισθητά µια ανακολουθία στην 
επιµέτρηση ή την αναγνώριση (ορισµένες φορές αναφερόµενη ως «λογιστική αναντιστοιχία») που 
διαφορετικά θα απέρρεε από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή από την 
αναγνώριση των κερδών και ζηµιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις.  
Η οικονοµική οντότητα ανακατατάσσει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία όταν τροποποιεί το 
επιχειρηµατικό µοντέλο που εφαρµόζει για τη διαχείριση τους. 
 
Ενσωµατωµένα παράγωγα (embedded derivatives)  
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 εάν το κύριο συµβόλαιο (host contract), σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο που περιλαµβάνει ενσωµατωµένα παράγωγα, είναι χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, 
τότε οι αρχές ταξινόµησης και επιµέτρησης που περιεγράφηκαν ανωτέρω, εφαρµόζονται στο σύνολο 
του υβριδικού συµβόλαιού. ∆εν απαιτείται δηλαδή διαχωρισµός του παραγώγου και του κυρίου 
συµβολαίου όπως απαιτείτο από το ∆ΛΠ 39.  
∆ιαχωρισµός, υπό προϋποθέσεις, απαιτείται όταν το κύριο συµβόλαιο δεν είναι χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο.  
 
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Το ∆ΠΧΑ 9 εισαγάγει ένα νέο µοντέλο αποµείωσης για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 
αυτό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών (expected credit losses).  
Πρόβλεψη ζηµίας (loss allowance) έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών αναγνωρίζεται σε 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος ή στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων.  
Η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει µια πρόβλεψη ζηµίας ίση µε τις αναµενόµενες 
πιστωτικές ζηµίες δωδεκαµήνου (12-month expected credit losses). Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηµατοοικονοµικού µέσου αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση η οικονοµική οντότητα 
αναγνωρίζει πρόβλεψη ζηµίας σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου (lifetime expected credit losses). 
 Ο Όµιλος και η Εταιρία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧA 9 για τον υπολογισµό των 
αναµενοµένων πιστωτικών ζηµιών των εµπορικών απαιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Σε κάθε 
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ηµεροµηνία ισολογισµού, ο Όµιλος διενεργεί έλεγχο αποµείωσης των απαιτήσεων χρησιµοποιώντας 
πίνακα µε βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές ECL. Ως εκ τούτου 
αναγνωρίζει ένα ποσοστό ζηµιών που βασίζεται στην ECL σε όλη τη διάρκεια της ζωής των εµπορικών 
απαιτήσεων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων, 
τρεχουσών συνθηκών της αγοράς καθώς και µελλοντικών εκτιµήσεων στο τέλος της κάθε περιόδου 
αναφοράς, λαµβάνοντας υπόψη και τους όρους της ασφάλειας πιστώσεων των εµπορικών απαιτήσεων 
και τυχόν άλλες εξασφαλίσεις (προσηµειώσεις σε ιδιοκτησίες οφειλετών, προσωπικές εγγυήσεις και  
τραπεζικές εγγυητικές επιστολές). 
 
Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
Το µοντέλο αποαναγνώρισης του ∆ΠΧΑ 9 παραµένει το ίδιο µε αυτό του ∆ΛΠ 39. Αν τα συµβατικά 
δικαιώµατα της οικονοµικής οντότητας στις ταµειακές ροές ενός περιουσιακού στοιχείου παύσουν ή οι 
συµβατικές τις υποχρεώσεις εξοφληθούν, η οντότητα θα αποαναγνωρίσει το χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο ή την χρηµατοοικονοµική υποχρέωση από την κατάσταση οικονοµικής θέσης.  
 
Λογιστική αντιστάθµισης  
Το νέο µοντέλο αντιστάθµισης που προσφέρει το ∆ΠΧΑ 9 συνδέει τη λογιστική αντιστάθµισης (συνεχίζει 
να είναι προαιρετική όπως και στο ∆ΛΠ 39) µε τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου που 
αναλαµβάνονται από τις εταιρείες κατά την αντιστάθµιση χρηµατοοικονοµικών και µη 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. 
Το ∆ΠΧΑ 9 προσφέρει περισσότερες επιλογές µέσων αντιστάθµισης καθώς µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις, που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  
Το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει την αντιστάθµιση για ένα συστατικό στοιχείο ενός µη χρηµατοοικονοµικού 
στοιχείου εάν αυτό το στοιχείο είναι διακριτά αναγνωρίσιµο και οι µεταβολές στις ταµειακές ροές ή στην 
εύλογη αξία του µπορούν να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.  
Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας (hedge effectiveness) της αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 για την 
αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης εισαγάγει κριτήρια αρχών (principle-based), χωρίς συγκεκριµένα 
αριθµητικά όρια. Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο µια σχέση αντιστάθµισης πρέπει να καλύπτει όλες τις 
ακόλουθες απαιτήσεις αποτελεσµατικότητας:  
 

- υπάρχει οικονοµική σχέση ανάµεσα στο αντισταθµισµένο στοιχείο και το µέσο αντιστάθµισης,  

- η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου δεν υπερισχύει των µεταβολών στην αξία που 
προκύπτουν από αυτή την οικονοµική σχέση και  

- ο συντελεστής αντιστάθµισης ορίζεται µε βάση τις πραγµατικές ποσότητες του 
αντισταθµιζόµενου στοιχείου και του µέσου αντιστάθµισης.  

Ο επανακαθορισµός (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης (προσαρµογές που γίνονται στις 
καθορισµένες ποσότητες του αντισταθµισµένου στοιχείου ή του µέσου αντιστάθµισης µιας υφιστάµενης 
σχέσης αντιστάθµισης) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 αντιµετωπίζεται λογιστικά ως συνέχεια της σχέσης 
αντιστάθµισης.  
 
2.14 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και 
της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.  
 
Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει τις δαπάνες 
απόκτησης των αποθεµάτων ή τις δαπάνες παραγωγής τους και τις δαπάνες µεταφοράς στο χώρο 
αποθήκευσής τους. Το κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων.  
 
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρούµενου του κόστους διάθεσης, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
 
2.15 Εµπορικές Απαιτήσεις 
 
Ο εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µείον τις προβλέψεις για αποµείωση, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει αρχικά τις εµπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαµβάνεται σηµαντικό σκέλος 
χρηµατοδότησης στη τιµή συναλλαγής τους. 
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Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από τους πελάτες.  
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧA 9 για τον υπολογισµό των 
αναµενοµένων πιστωτικών ζηµιών των εµπορικών απαιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού, ο Όµιλος διενεργεί έλεγχο αποµείωσης των απαιτήσεων χρησιµοποιώντας 
πίνακα µε βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές ECL. Ως εκ τούτου 
αναγνωρίζει ένα ποσοστό ζηµιών που βασίζεται στην ECL σε όλη τη διάρκεια της ζωής σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων, τρεχουσών συνθηκών της 
αγοράς καθώς και µελλοντικών εκτιµήσεων στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς, λαµβάνοντας 
υπόψη και τους όρους της ασφάλειας πιστώσεων των εµπορικών απαιτήσεων και τυχόν άλλες 
εξασφαλίσεις (προσηµειώσεις σε ιδιοκτησίες οφειλετών , προσωπικές εγγυήσεις και  τραπεζικές 
εγγυητικές). 
 
2.16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως 
και προθεσµίας. 
 
2.17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρίας και τα αποθεµατικά από 
την έκδοση των µετοχών υπέρ το άρτιο. Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται κατά την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε µείωση του προϊόντος της 
έκδοσης, στη διαφορά υπέρ το άρτιο. 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. 
 
2.18 ∆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. Τα δάνεια που η εταιρία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση τους 
για πάνω από 12 µήνες από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού θεωρούνται µακροπρόθεσµα. 
 
2.19 Φόρος Εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τους τρέχοντες και αναβαλλόµενους 
φόρους, δηλαδή φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις που  σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη  που 
προέκυψαν κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών του ισολογισµού (διαφορά 
µεταξύ λογιστικής αξίας έκαστου στοιχείου και της αντίστοιχης φορολογικά αναγνωριζόµενης αξίας 
αυτών). 
 
Επί αναπροσαρµογής µη αποσβέσιµου παγίου στοιχείου (γήπεδα κλπ) στην εύλογη αξία του, ο 
αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας ρευστοποίησης (πώλησης) αυτού. 
 
Η δαπάνη του αναβαλλόµενου φόρου βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία λογίζεται. Στην 
περίπτωση όµως που οι προσωρινές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στην καθαρή θέση, ο αντίστοιχος 
αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 
∆εν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος για µία φορολογική υποχρέωση που ενδέχεται να γεννηθεί µόνο 
ύστερα από απόφαση της Εταιρίας. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας 
σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο 
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού χρήση. 
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Η καταχώρηση της απαίτησης για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος γίνεται µόνο όταν υπάρχει 
βεβαιότητα ότι η Εταιρία θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη, ώστε να συµψηφίσει την παρούσα 
απαίτηση µε την µέλλουσα φορολογική υποχρέωση. 
 
Η ζηµιά χρήσεως (ή περιόδου) που µεταφέρεται σε επόµενη χρήση (ή περίοδο) για συµψηφισµό µε τα 
φορολογικά κέρδη µίας επόµενης χρήσης (ή περιόδου) περιέχει µία φορολογική απαίτηση ίση µε το 
φόρο εισοδήµατος που θα ωφεληθεί η Εταιρία στην επόµενη χρήση (ή περίοδο) που θα γίνει ο 
συµψηφισµός αυτός. Η απαίτηση αυτή καταχωρείται όταν θεωρείται βέβαιο ότι η επιχείρηση θα 
πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη ώστε να καταστεί εφικτός ο συµψηφισµός της απαίτησης. 
Όταν υπάρχει αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς οι καταχωρηµένες στα βιβλία φορολογικές 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις προσαρµόζονται ανάλογα. Οι διαφορές προσαρµογής καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
Οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος είναι: 
 

Χώρα 
Συντελεστές 

Φόρου/Αναβαλλόµενων 
Φόρων 

Ελλάδα 28,00% 

Ρουµανία  16,00% 

Βουλγαρία 10,00% 

 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018), αντικαταστάθηκε το άρθρο 
58 του ΚΦΕ (ν.4172/2014).  Με τις νέες διατάξεις µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των 
κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες 
κατά µία ποσοστιαία µονάδα ανά έτος, αρχής γενοµένης της µείωσης για τα εισοδήµατα του 
φορολογικού έτους 2019. Συγκεκριµένα, για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018 εφαρµόστηκε ο 
φορολογικός συντελεστής εικοσι εννιά τοις εκατό (29%), ενώ για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 
2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήµατα του 
φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 
2021 σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) και για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και εποµένων ο 
συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).  Κατά συνέπεια οι φορολογικοί συντελεστές του 
άρθρου 58 του ΚΦΕ Ν.4172/2013 όπως ισχύει µετά την 3/12/2018 είναι κλιµακωτά µειούµενοι από 29% 
σε 25% χωρίς καµία προϋπόθεση.  Σχετικά µε τους συντελεστές µε βάση τους οποίους θα 
υπολογιστούν οι αναβαλλόµενοι φόροι σηµειώνουµε ότι στην παράγραφο του ∆ΛΠ 12 «Φόροι 
εισοδήµατος» ορίζεται ότι: «Τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα 
επιµετρώνται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά 
την οποία θα τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, 
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού». Συνεπώς, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων έγινε µε 
τους νέους φορολογικούς συντελεστές, όπως αυτοί θα ισχύουν στο έτος που αναµένεται να 
διακανονισθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση. 
 
Στο κεφάλαιο 5 της παρούσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των 
Θυγατρικών της. 
 
2.20 Παροχές σε εργαζοµένους 
 
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 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/ 1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 παράγραφος 2 
του Ν. 3863/ 2010 και συµπληρώθηκε από το Ν. 3899/17 - 12 - 10 άρθρο 17 παράγραφος 5α και τον 
Ν.4093/12 οι ελληνικές εταιρείες του Οµίλου καταβάλλουν αποζηµιώσεις στους συνταξιοδοτούµενους, 
το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών. Το πρόγραµµα θεωρείται πρόγραµµα καθορισµένων παροχών.Οι παροχές µετά την έξοδο 
από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών. 
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό 
υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν 
καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). 
 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από  εµπειρικές προσαρµογές και από µεταβολές 
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην περίοδο που 
προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερµατισµού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όµιλος, είτε τερµατίζει την απασχόληση 
εργαζοµένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε µετά από απόφαση εργαζοµένων να δεχθούν προσφορά 
παροχών από τον Όµιλο σε αντάλλαγµα του τερµατισµού της απασχόλησης τους. Ο Όµιλος 
αναγνωρίζει τις παροχές τερµατισµού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την 
προγενέστερη µεταξύ των ακόλουθων ηµεροµηνιών: α) όταν η οικονοµική οντότητα δεν δύναται πλέον 
να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει 
κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο του ∆ΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών 
τερµατισµού της απασχόλησης. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
 
(δ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό των ελληνικών εταιρειών του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό 
Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και 
ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του 
µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον εργοδότη. Κατά 
την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών 
παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο Όµιλος δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. Το δεδουλευµένο 
κόστος των εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το πρόγραµµα αυτό θεωρείται 
και λογιστικοποιείται ως καθορισµένων εισφορών. 
 
2.21 Προβλέψεις 
 
Προϋποθέσεις καταχώρησης προβλέψεων: 
 

• Νοµική δέσµευση 
 
Συµβόλαιο, νοµοθεσία ή άλλη εφαρµογή του νόµου. 
 

• ή Τεκµηριωµένη δέσµευση 
 
Είναι µια δέσµευση που προκύπτει από την προηγούµενη πρακτική της εταιρίας, την δηµοσιευθείσα 
πρακτική, ή συγκεκριµένη δηµόσια δήλωση. 
 

• Αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού 
 

• Προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος (παρούσα δέσµευση) 
 



 

Ενδιάµεση Συνοπτική Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2019 

 
38

• Είναι πιθανόν από τον διακανονισµό της δέσµευσης να υπάρξει εκροή οικονοµικών πόρων 
 
Οι προϋποθέσεις καταχώρησης των προβλέψεων πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. Μια πρόβλεψη 
καταχωρείται µόνο εάν η υποχρέωση υπάρχει ανεξάρτητα των µελλοντικών πράξεων της επιχείρησης. 
Εάν η επιχείρηση µπορεί να αποφύγει από του να προβεί στη δαπάνη, δεν υπάρχει υποχρέωση και δεν 
καταχωρείται πρόβλεψη. Μια απόφαση του ∆.Σ. δεν αρκεί για την καταχώρηση µιας πρόβλεψης διότι το 
∆.Σ. µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση του. Μια πρόβλεψη µπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει 
µελλοντική δαπάνη που είναι αναγκαία για την απόκτηση µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις το ποσό της πρόβλεψης κεφαλαιοποιείται ως περιουσιακό στοιχείο. Προβλέψεις δεν 
µπορεί να γίνουν για ενδεχόµενες µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 
προεξοφλούνται µε ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 
 
2.22 Από - αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  
 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού 
στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) από - 
αναγνωρίζονται όταν: 
 

• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, 
• ο Όµιλος ή η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το 

συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ή έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να 
τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση υπό την µορφή σύµβασης µεταβίβασης 
ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) 
δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον 
έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. 

 
Όπου ο Όµιλος ή η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το 
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού 
αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου ή της Εταιρείας στο περιουσιακό 
στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου 
στοιχείου αποτιµάται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και 
του µέγιστου ποσού που µπορεί ο Όµιλος ή η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού από - αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση διακόπτεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει. Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη 
από τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν 
ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από - αναγνωρίζεται η αρχική 
υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
2.23 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από ΦΠΑ, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές.  
 
Τα ενδοεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : 
 

(α) Πώληση αγαθών  
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει µια συµβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη µε 
την παράδοση αγαθού (που ταυτίζεται µε το χρόνο που ο έλεγχος επί του αγαθού περνάει στον 
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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 ο Όµιλος σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης. Τυχόν µεταβλητό αντίτιµο περιλαµβάνεται στο ποσό του εσόδου που 
αναγνωρίζεται, στο βαθµό που δεν είναι σηµαντικά πιθανό το ποσό αυτό να αντιλογιστεί στο µέλλον.  
Τα δικαιώµατα για µελλοντικές εκπτώσεις µε βάση τον όγκο των πωλήσεων, αξιολογούνται από την 
εταιρεία, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν αποτελούν ουσιώδη δικαιώµατα τα οποία ο πελάτης δεν θα 
αποκτούσε εάν δεν είχε συνάψει τη συγκεκριµένη σύµβαση. Για όλα αυτά τα δικαιώµατα η εταιρεία 
αξιολογεί την πιθανότητα εξάσκησής τους και στη συνέχεια το µέρος του εσόδου το οποίο αναλογεί στο 
συγκεκριµένο δικαίωµα αναγνωρίζεται όταν το δικαίωµα είτε εξασκηθεί είτε λήξει.  
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου προτύπου η εταιρεία κατέληξε ότι οι µελλοντικές εκπτώσεις επί του 
όγκου των πωλήσεων δηµιουργούν δικαίωµα για το οποίο θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη και να 
αναγνωρίζεται κατά το χρόνο άσκησης ή λήξης του. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες εκπτώσεις επί 
του όγκου πωλήσεων µε βάση τα όρια που καθορίζονται στις µεταξύ τους συµβάσεις. Όλες αυτές οι 
εκπτώσεις λογίζονται εντός του οικονοµικού έτους και συνεπώς η εφαρµογή του νέου προτύπου έχει 
µηδενική επίδραση στις εταιρικές & ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών  
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την 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 υπηρεσίας.   
 
(γ) Τόκοι  
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας (αρχή δεδουλευµένου) και µε τη 
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 όπου η έκπτωση κατανέµεται 
σαν έσοδο από τόκους.   
 

(δ) Μερίσµατα   
 
Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα των µετόχων να τα 
εισπράξουν (δηλαδή µετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση). 
 
2.24 Μισθώσεις 
 
Ο Όµιλος ως Εκµισθωτής έχει µόνο λειτουργικές µισθώσεις ενώ ως Μισθωτής έχει και λειτουργικές και 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Ο Όµιλος ως Μισθωτής 
 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας µεταβιβάζονται από τον εκµισθωτή στον 
µισθωτή ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις ανεξάρτητα εάν τελικά ο τίτλος ιδιοκτησίας 
µεταβιβάζεται ή όχι. Στην περίπτωση αυτή το πάγιο περιουσιακό στοιχείο και η υποχρέωση 
καταχωρούνται στο µικρότερο της παρούσας αξίας των ελάχιστων παροχών που έχει εγγυηθεί ο 
µισθωτής ή της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Οι πληρωµές των χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων περιλαµβάνουν το ποσό του κεφαλαίου και το χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Το 
χρηµατοοικονοµικό έξοδο θα πρέπει να κατανέµεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει ένα σταθερό επιτόκιο επί του υπόλοιπου ποσού της υποχρέωσης. Τα πάγια 
που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της 
ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 
Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της 
συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. Aν από τη συµφωνία µίσθωσης προκύπτει ότι ο εκµισθωτής 
διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του 
περιουσιακού στοιχείου, τότε η µίσθωση ταξινοµείται ως λειτουργική µίσθωση. 
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Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μέχρι το οικονοµικό έτος 2018, οι µισθώσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων, µεταφορικών µέσων και 
εξοπλισµού ταξινοµoύνταν είτε ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις είτε ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι 
πληρωµές που πραγµατοποιoύνταν στο πλαίσιο λειτουργικών µισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα 
που έλαβε ο εκµισθωτής) χρεώνονταν στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι µισθώσεις αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού καθώς και 
αντίστοιχη υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία το µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο είναι 
διαθέσιµο για χρήση από τον Όµιλο. Κάθε καταβολή µισθώµατος κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης 
και του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος επιβαρύνει τα αποτελέσµατα 
χρήσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης, ώστε να προκύψει ένα σταθερό περιοδικό 
επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Το δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού 
στοιχείου αποσβένεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης σε σταθερή βάση ή της ωφέλιµης ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου αν είναι µικρότερη. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη µίσθωση αρχικά αποτιµώνται βάσει της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις από 
µισθώµατα περιλαµβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων µισθωµάτων: 
• τα σταθερά µισθώµατα (συµπεριλαµβανοµένων των ουσιαστικά σταθερών πληρωµών), µειωµένα 
κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα µίσθωσης • τα κυµαινόµενα µισθώµατα τα οποία εξαρτώνται από έναν 
δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιµετρώνται µε χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την 
ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου • τα ποσά που αναµένεται να καταβληθούν από τον 
όµιλο βάσει εγγυηµένων υπολειµµατικών αξίών • η τιµή άσκησης του δικαιώµατος αγοράς, εάν είναι 
µάλλον βέβαιο ότι ο Όµιλος θα ασκήσει αυτό το δικαίωµα, και • την καταβολή ποινής για καταγγελία της 
µίσθωσης, εάν η διάρκεια της µίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώµατος του Οµίλου για 
καταγγελία της µίσθωσης. Στην αρχική επιµέτρηση της υποχρέωσης µίσθωσης περιλαµβάνονται και τα 
µισθώµατα που αφορούν  δικαιώµατα επέκτασης που είναι µάλλον βέβαιο ότι θα εξασκηθούν. 
Οι πληρωµές µισθωµάτων προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που εµπεριέχεται στη 
µίσθωση. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν µπορεί να προσδιοριστεί άµεσα, χρησιµοποιείται το διαφορικό 
επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή, δηλαδή το επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρυνόταν ο µισθωτής εάν 
δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου παρόµοιας αξίας µε το 
περιουσιακό στοιχείο µε δικαίωµα χρήσης, για παρόµοια χρονική περίοδο, µε παρόµοιες εξασφαλίσεις 
και σε παρόµοιο οικονοµικό περιβάλλον. 
Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µε δικαίωµα χρήσης αποτελείται από: α) το ποσό της αρχικής 
επιµέτρησης της υποχρέωσης από τη µίσθωση, β) τυχόν µισθώµατα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την 
ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα, µείον οποιαδήποτε κίνητρα µίσθωσης 
έχουν εισπραχθεί γ) τυχόν αρχικές άµεσες δαπάνες µε τις οποίες επιβαρύνθηκε ο µισθωτής και δ) 
εκτίµηση του κόστους µε το οποίο θα επιβαρυνθεί ο µισθωτής προκειµένου να αποσυναρµολογήσει και 
να αποµακρύνει το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο όπου έχει τοποθετηθεί 
ή να αποκαταστήσει το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της µίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνεπάγεται την 
παραγωγή αποθεµάτων. Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί µε το εν λόγω 
κόστος είτε κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης του υποκείµενου 
περιουσιακού στοιχείου για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
Ο Όµιλος έχει χρησιµοποιήσει τις εξαιρέσεις  αναγνώρισης του προτύπου στις βραχυπρόθεσµες 
µισθώσεις, δηλαδή µισθώσεις µε διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών, και στις µισθώσεις στις οποίες το 
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαµηλή αξία. Για τις παραπάνω µισθώσεις, ο Όµιλος αναγνωρίζει 
τα µισθώµατα ως έξοδα µε την ευθεία µέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα στοιχεία 
ενεργητικού χαµηλής αξίας περιλαµβάνουν εξοπλισµός πληροφορικής. 
Τα δικαιώµατα επέκτασης και τερµατισµού περιλαµβάνονται σε µισθώσεις ακινήτων και εξοπλισµού σε 
όλο τον Όµιλο. Αυτά χρησιµοποιούνται για τη µεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ευελιξίας όσον αφορά 
τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στις εργασίες του οµίλου. Η 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων επέκτασης και τερµατισµού που εξασκούνται µπορούν να εξασκηθούν 
µόνο από τον όµιλο και όχι από τον εκάστοτε εκµισθωτή. 
 
Ο Όµιλος ως εκµισθωτής 
 
Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά 
τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις 
µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 
χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις 
καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα αντίστοιχα 
µισθωµένα πάγια περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης βάσει της φύσης τους. 
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2.25 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.26    Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό αρχικά ως έσοδα εποµένων χρήσεων όταν 
η είσπραξη της επιχορήγησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη και ο Όµιλος αναµένεται να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του Οµίλου αναγνωρίζονται ως 
λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση, στις χρήσεις που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα 
έξοδα. Επιχορηγήσεις που αφορούν το κόστος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου 
αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση, σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή 
του περιουσιακού στοιχείου. 
 
2.27  Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους, µε το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
 
2.28  Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
  
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαµηλότερο 
από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι 
διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα της 
εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 
 
2.29  Συνδεδεµένα µέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν βασικά τους κύριους µετόχους (και τα στενά 
συγγενικά µε αυτούς πρόσωπα) και τη διοίκηση µίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, 
εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και / ή διοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες 
θυγατρικές ή θυγατρικές αυτών των εταιριών. 
 
2.30  ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική του οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ 
µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική του ανάπτυξη. Η διοίκηση 
παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα µειοψηφίας, ώστε η σχέση 
των ξένων (αφαιρουµένων των καταθέσεων της εταιρίας) µε τα ίδια κεφάλαια, να διαµορφώνεται 
χαµηλότερα από 2 µε 2,5 προς 1. 
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Ν. 4548/2018, επιβάλλονται περιορισµοί 
σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 
στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 
δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό 
του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε: α) τα αποθεµατικά των οποίων η διανοµή απαγορεύεται 
από τον Νόµο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν 
επιτρέπεται να διανεµηθούν και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 
αποτελεσµάτων, που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη.  
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, µέσα σε 
προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την 
υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού 
αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, 
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσµάτων. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού 
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου.  
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση της κράτησης για σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και των 
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λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν προέρχονται από 
πραγµατοποιηµένα κέρδη, είναι υποχρεωτική. Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επιτρέπεται, αν 
έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε αυξηµένη απαρτία και µε πλειοψηφία 
τουλάχιστον 80% του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία είναι 
δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεµητέα ως ελάχιστο µέρισµα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν 
σε όλους τους µετόχους µε µορφή µετοχών, υπολογιζόµενων στην ονοµαστική τους αξία. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 65 Α'/28-06-2015) το ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα τέθηκε σε υποχρεωτική αργία ενώ επιβλήθηκαν περιορισµοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και προς το εξωτερικό. Ειδικότερα, επιβλήθηκαν ειδικές διαδικασίες 
έγκρισης πληρωµών προµηθευτών εξωτερικού δηµιουργώντας έτσι σηµαντικές καθυστερήσεις στην 
διεκπεραίωση τους, ενώ τα αποτελέσµατα των εταιριών επιβαρύνθηκαν µε επιπρόσθετα λειτουργικά και 
διαχειριστικά κόστη.  
Στο ως άνω πλαίσιο, ο Όµιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ, βασιζόµενος τόσο στις µακροχρόνιες σχέσεις µε 
σηµαντικούς προµηθευτές εξωτερικού όσο και στην διασπορά της ρευστότητας του στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, κατάφερε να διατηρήσει συνεχή ροή προµηθειών Ά υλών εξασφαλίζοντας έτσι την 
απρόσκοπτη λειτουργία του υπό συνθήκες αγοράς ιδιαιτέρως αρνητικές. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί 
ότι µε την πάροδο του χρόνου, το νοµικό πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων έχει βελτιωθεί σηµαντικά 
σε σηµείο που σήµερα να εκτιµάται ότι δεν επηρεάζει ουσιωδώς την συνήθη λειτουργία της Εταιρίας και 
του Οµίλου.           
 
Στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του ο Όµιλος εκτίθεται στους παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους : 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
• Κίνδυνος ρευστότητας 
• Κίνδυνος αγοράς 

 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζει στη µεταβλητότητα των χρηµαταγορών µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη χρηµατοοικονοµική του 
απόδοση.  
 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου εφαρµόζεται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι 
ως προς αυτά. Τα συστήµατα και οι πολιτικές που εφαρµόζονται επανεξετάζονται περιοδικά ώστε να 
ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του 
Οµίλου. 
 
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρίας, σε συνεργασία µε τα 
υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και εγκρίσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 
 
Ο έλεγχος της τήρησης των πολιτικών και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου γίνεται από το τµήµα 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την 
εφαρµογή των διαδικασιών, τα πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
1) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου (κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 5 % των συνολικών 
πωλήσεων), ο όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Βάσει της πιστωτικής 
πολιτικής που έχει εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιριών του οµίλου, κάθε νέος πελάτης 
εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι 
πληρωµών. Για κάθε πελάτη έχουν οριστεί πιστωτικά όρια, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και αν απαιτηθεί αναπροσαρµόζονται οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα 
πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται µε βάση τα χορηγούµενα ασφαλιστικά όρια που 
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λαµβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού 
κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα 
χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούµενα προβλήµατα 
εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις 
πωλήσεων χονδρικής.  
Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και 
µελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Ταυτόχρονα διενεργείται πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση για ζηµίες σε σχέση 
µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες 
αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων συνθηκών ότι θα 
πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί.  
 
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το εκάστοτε 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 
 
Βάσει των ασφαλιστήριων συµβολαίων που διαθέτει ο Όµιλος, ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στο 
20% του συνόλου των απαιτήσεων από πελάτες. Το περιθώριο αυτό του κινδύνου περιορίζεται ακόµη 
περισσότερο καθώς όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ζητούνται επιπλέον εµπράγµατες ή λοιπές 
εξασφαλίσεις (π.χ εγγυητικές επιστολές). 
 
2) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο αδυναµίας αποπληρωµής των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων κατά την λήξη τους. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη διαχείριση της 
ρευστότητας είναι η διασφάλιση των απαραίτητων χρηµατικών διαθεσίµων καθώς και επαρκών 
πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία 
ρευστότητα για την εκπλήρωση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, κάτω από συνήθεις αλλά και 
δυσµενείς συνθήκες, χωρίς να υφίστανται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του Οµίλου. 
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρευστότητας η οικονοµική διεύθυνση του Οµίλου διενεργεί κατά 
τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού ετήσια πρόβλεψη ταµειακών ροών, καθώς και µηνιαία 
κυλιόµενη πρόβλεψη τριών µηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των αναγκαίων χρηµατικών 
διαθέσιµων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η 
πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να 
προβλεφθούν. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση του οµίλου, αξιολογώντας τις εκάστοτε συνθήκες της 
αγοράς, επιλέγει την διακράτηση ορισµένου ύψους χρηµατικών διαθεσίµων ασφαλείας µε στόχο την 
αντιµετώπιση έκτακτων και ακραίων συνθηκών.  
Επισηµαίνεται ότι για το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου δεν υφίσταται καµία 
εµπράγµατη εξασφάλιση προς τις τράπεζες, γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή πιστοληπτική του 
ικανότητα. 
 
3) Κίνδυνος αγοράς 
 
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στις µεταβολές των τιµών προµήθειας των πρώτων υλών, στις 
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, καθώς και στις µεταβολές των επιτοκίων δανεισµού, 
κίνδυνοι οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα του οµίλου. Ο σκοπός της διαχείρισης 
κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι ο έλεγχος και η οριοθέτηση της έκθεσης του οµίλου στους 
κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών ορίων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 
 
� Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Τιµών Πρώτων Υλών Μετάλλου (σίδηρος, χάλυβας κλπ) 
 
Ο όµιλος πραγµατοποιεί τις αγορές του κατά κύριο λόγο από τη διεθνή αγορά χάλυβα σύµφωνα µε τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. Κάθε µεταβολή στις τιµές αγοράς των πρώτων υλών αφοµοιώνεται στις 
τιµές πώλησης µε αποτέλεσµα σε περιόδους µεγάλων διακυµάνσεων των τιµών των πρώτων υλών 
στην παγκόσµια αγορά να µεταβάλλεται το περιθώριο κέρδους του οµίλου. Αναλυτικότερα σε περιόδους 
όπου οι τιµές ακολουθούν αυξητική τάση τα περιθώρια κέρδους βελτιώνονται καθώς η αυξητική τάση 
µεταφέρεται και στις τιµές πώλησης. Αντίστοιχα, όταν οι τιµές των πρώτων υλών ακολουθούν πτωτική 
τάση τα περιθώρια κέρδους µειώνονται.  
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Ο όµιλος δεν καλύπτει µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) το βασικό απόθεµα λειτουργίας του 
µε αποτέλεσµα τυχόν αυξοµείωση των τιµών µετάλλων να µπορεί να επηρεάσει αντίστοιχα τα 
αποτελέσµατά του µέσω υποτίµησης ή υπερτίµησης των αποθεµάτων. 
 
� Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο όµιλος είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από τις αγορές αποθεµάτων που 
πραγµατοποιεί σε $ (δολάρια ΗΠΑ), από τις καταθέσεις σε $ (δολάρια ΗΠΑ), καθώς και από την 
λειτουργία της κοινοπραξίας BALKAN IRON GROUP SRL µε έδρα στην Ρουµανία της οποίας το 
λειτουργικό νόµισµα είναι το RON.  
 
Ο δανεισµός του οµίλου είναι στο σύνολο του σε ευρώ ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα. 
 
Για να περιοριστεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος από τις αγορές αποθεµάτων πραγµατοποιούνται 
προαγορές συναλλάγµατος. Για το σύνολο των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα την 30.06.2019, έχουν 
πραγµατοποιηθεί ισόποσες προαγορές συναλλάγµατος και κατά συνέπεια δεν υφίσταται 
συναλλαγµατικός κίνδυνος από τη µεταβολή της ισοτιµίας του δολαρίου. 
 
Μια ενίσχυση κατά 10% του EURO έναντι του US $ και του EURO έναντι του RON στις 30 Ιουνίου θα 
µετέβαλε την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα µε ποσά ασήµαντα για την εταιρεία. 
 
� Κίνδυνος επιτοκίων 

 
Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό 
σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο euribor.  
 
Ο όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω ιδίων 
κεφαλαίων, βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού, µακροπρόθεσµων και οµολογιακών δανείων, µε 
αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια 
θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς θα επιβαρύνονται µε επιπλέον κόστος 
δανεισµού.  
 
Η επίπτωση στα Αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου και της εταιρίας αν τα επιτόκια 
(Euribor) ήταν κατά µέσο όρο κατά 1 % υψηλότερα / χαµηλότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαµήνου του 
2019 θα ήταν η εξής: 
 

Ποσά σε εκ. € ∆άνεια 30.06.2019 
Επίδραση στα 

αποτελέσµατα προ φόρων    
( + / - ) 

Όµιλος 39,1 0,4 

Εταιρία 38,3 0,4 

   
Αυτό θα συνέβαινε λόγω του υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό 
δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 
Μικρότερη είναι η επίδραση των εσόδων από τόκους προθεσµιακών καταθέσεων σε €. 
 
Η επίπτωση στα Αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου και της εταιρίας αν τα επιτόκια 
προθεσµιακών καταθέσεων ήταν κατά µέσο όρο κατά 1 % υψηλότερα / χαµηλότερα κατά τη διάρκεια 
του 1ου εξαµήνου του 2019: 
 

Ποσά σε εκ. € 
 Καταθέσεις όψεως & 

προθεσµίας 30.06.2019 

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα προ φόρων    

( + / - ) 

Όµιλος 9,2 0,09 

Εταιρία 9,1 0,09 

   
Αυτό θα συνέβαινε λόγω του υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού εσόδου από 
προθεσµιακές καταθέσεις. 
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� Κίνδυνος κεφαλαίου 
 
Στόχος της διοίκησης σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη  δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργία του µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να 
διατηρείται κατά το δυνατόν η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο  το κόστος 
κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση, δύναται να αναπροσαρµόζει ανάλογα µε τις συνθήκες τη 
µερισµατική απόδοση, να προβαίνει σε αύξησεις κεφαλαίου µε µετρητά ή να εκποιεί περιουσιακά 
στοιχεία ώστε να µειωθεί το χρέος. 
 
Στοιχεία Εταιρίας                    30.06.2019                           30.06.2018 

Σύνολο δανεισµού 38.270.000,01 45.468.450,00 

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα 9.083.570,61 2.368.099,32 

Καθαρός δανεισµός 29.186.429,40 43.100.350,68 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.487.745,60 68.483.080,49 

EBITDA 1.468.327,97 1.593.852,82 

Ίδια κεφ. / Καθαρός δανεισµός                                 2,24                               1,59 

Καθαρός δανεισµός / EBITDA               19,88                                       27,04 

 
Στοιχεία Οµίλου                    30.06.2019                           30.06.2018 

Σύνολο δανεισµού 39.141.343,01 51.646.190,20 

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα 9.170.795,21 2.952.318,05 

Καθαρός δανεισµός 29.970.547,80 48.693.872,15 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.021.800,80 67.084.615,83 

EBITDA 1.796.668,55 2.196.922,82 

Ίδια κεφ. / Καθαρός δανεισµός                                2,17                               1,38          

Καθαρός δανεισµός / EBITDA                  16,68                                            22,16                                 

 

4. Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
 

∆εν υφίσταται διαφορά µεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, δηλαδή  των εµπορικών και λοιπών 
απαιτήσεων, των ταµειακών διαθεσίµων, των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, των 
παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και των δανείων. 
 
Εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού  στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται από την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για τον διακανονισµό µιας υποχρέωσης σε µια συναλλαγή υπό 
κανονικές συνθήκες µεταξύ δυο εµπορικά συναλλασσοµένων κατά την ηµεροµηνία αποτίµησή της. Η 
εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 30.06.2019 βασίστηκε στην καλύτερη δυνατή 
εκτίµηση από πλευράς ∆ιοίκηση της εταιρείας. 
 
Τα  επίπεδα  ιεράρχησης  της  εύλογης  αξίας  είναι  τα  ακόλουθα: 
 
α) επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (άνευ προσαρµογής) σε αγορές µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών  
για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  (Επίπεδο 1), 
β)  εισροές πλην των χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες µπορούν 
να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άµεσα (π.χ.  τιµές) είτε έµµεσα  
(δηλαδή ως παράγωγο των τιµών) (Επίπεδο 2), και  
γ) εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα  
δεδοµένα της αγοράς (µη παρατηρήσιµες εισροές) (Επίπεδο 3). 
Το επίπεδο στην κλίµακα ιεράρχησης  της εύλογης αξίας, εντός της οποίας ταξινοµείται εξ ολοκλήρου η 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθορίζεται βάσει της εισροής του χαµηλότερου επιπέδου που  
θεωρείται  σηµαντική για την επιµέτρηση ολόκληρης της εύλογης αξίας. 
Οι µέθοδοι και παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας  έχουν ως εξής: 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις: Η λογιστική αξία είναι πολύ κοντά µε την εύλογη επειδή η λήξη αυτών των 
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χρηµατοοικονοµικών στοιχείων είναι βραχυπρόθεσµη και επειδή δεν υπάρχει συναλλαγµατικός 
κίνδυνος  που να επηρεάζει την εύλογη αξία. 
 
∆άνεια: Η  λογιστική αξία είναι ίδια µε την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόµισµα και 
έντοκα µε κυµαινόµενο επιτόκιο euribor. 
 
 

5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 
Η διοίκηση του οµίλου προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 
 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου 
οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ε∆ΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Εµπόριο & επεξεργασία προϊόντων χάλυβα   2018 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Εµπόριο & επεξεργασία προϊόντων χάλυβα   2018 

BALKAN IRON GROUP S.R.L. Βουκουρέστι Ρουµανίας Εµπόριο & επεξεργασία προϊόντων χάλυβα   2011-2018  

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Παραγωγή ηλ/κής ενέργειας από Φ/Β σταθµούς   2013&2018 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Παραγωγή ηλ/κής ενέργειας από Φ/Β σταθµούς 2013&2018 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Παραγωγή ηλ/κής ενέργειας από Φ/Β σταθµούς 2013&2018 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Α.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Παραγωγή ηλ/κής ενέργειας από Φ/Β σταθµούς 2013&2018 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Παραγωγή ηλ/κής ενέργειας από Φ/Β σταθµούς 2013&2018 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ασπρόπυργος, Ελλάδα Παραγωγή ηλ/κής ενέργειας από Φ/Β σταθµούς 2013&2018 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ξάνθη, Ελλάδα 
Παραγωγή αγροτικών προϊόντων από 

θερµοκηπιακές καλλιέργειες 
2018 

KALPINIS SIMOS BULGARIA 
EOOD 

Σόφια Βουλγαρίας Εµπόριο & επεξεργασία προϊόντων χάλυβα    2008-2018 

 
Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις 
χρήσεις µέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2018, µε την επιφύλαξη ειδικών ή 
εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις 
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. 
Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, 
ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η 
σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του 
Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Μέχρι την 30.06.2019 δε 
µας έχει κοινοποιηθεί οποιαδήποτε εντολή ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση  
2010. Ως εκ τούτου το δικαίωµα του ∆ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού 
φόρου, τελών, εισφορών και προστίµων µε σκοπό την επιβολή φόρου, έχει παραγραφεί για τις χρήσεις 
µέχρι και το 2010 κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων. 
Η Εταιρία έχει λάβει εντολή ελέγχου για επανέλεγχο της χρήσης 2012. Σηµειώνεται ότι για τη χρήση 
αυτή, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού 
Πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόµου 2238/1994 και έχει 
εκδοθεί η αντίστοιχη Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. 
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2017 η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε., η ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ Α.Ε. και τα ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε 
το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 (χρήσεις 
2012 και 2013) και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις 2014 έως 2017) όπως 
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ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις Συµµόρφωσης. Από το 2014 και οι Φ/Β εταιρείες του Οµίλου έχουν 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016. Για τις 
εταιρίες και τις χρήσεις οι οποίες δεν υπήχθησαν στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών και παραµένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίµησή µας 
είναι ότι οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις και δεν συντρέχει λόγος διενέργειας πρόβλεψης.  
Για τη χρήση 2018 η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε., η ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ Α.Ε., η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και οι 
Φ/Β εταιρείες του Οµίλου έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο φορολογικός έλεγχος για την 
οικονοµική χρήση 2018 διενεργήθηκε από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και αναµένεται ολοκλήρωση αυτού (η 
«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» θα εκδοθεί εντός του µηνός Οκτωβρίου του 2019) χωρίς 
ουσιαστικές προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχουν 
περιληφθεί στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
 

6. Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα& Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσια

κά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
Σε ακίνητα& 
πάγια προς 

πώληση 

∆ικαιώµατα 
χρήσης 
ενσ.περ.  

στοιχείων 

Σύνολο 

Λογιστική 
αξία 
κτήσεως  

42.923.669,65 48.236.682,39 1.496.213,22 1.079.812,21 615.989,72 4.842.627,67 0,00 99.194.994,86 

Σωρευµένη 
απόσβεση 
και 
αποµείωση 
αξίας 

-11.081.872,96 -20.979.987,60 -1.250.709,87 0,00 -537.826,75 -1.764.136,69 0,00 -35.614.533,87 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
31.12.18 

31.841.796,69 27.256.694,79 245.503,35 1.079.812,21 78.162,97 3.078.490,98 0,00 63.580.460,99 

Λογιστική 
αξία 
κτήσεως  

42.987.231,65 49.373.839,64 1.498.513,10 615.323,89 615.989,72 4.842.627,67 1.043.037,06 100.976.562,73 

Σωρευµένη 
απόσβεση 
και 
αποµείωση 
αξίας 

-11.541.228,18 -21.916.309,22 -1.288.087,77 0,00 -546.493,41 -1.793.566,36 -505.650,26 -37.591.335,20 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
30.06.19 

31.446.003,47 27.457.530,42 210.425,33 615.323,89 69.496,31 3.049.061,31 537.386,80 63.385.227,53 

 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα& Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Αυλα 
περιουσια
κά στοιχεία 

Επενδύσεις 
σε ακίνητα& 
πάγια προς 

πώληση 

∆ικαιώµατα 
χρήσης 
ενσ.περ.  

στοιχείων 

Σύνολο 

Λογιστική 
αξία 
κτήσεως 
1.1.2018 

31.288.622,29 27.927.552,48 285.260,47 1.208.623,97 95.496,02 3.183.622,15 0,00 63.989.177,38 

Προσθήκες 1.410.792,10 4.631.383,67 46.604,29 -128.811,76 0,00 0,00 0,00 5.959.968,30 

Αποσβέσεις -857.617,70 -1.920.733,09 -85.276,22 0,00 -17.333,05 -105.131,17 0,00 -2.986.091,23 

Πωλήσεις / 
διαγραφές  

0,00 -5.517.026,55 -66.692,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.583.719,50 

Αποσβέσεις 
πωληθέν / 
διαγραφέντ
ων 

0,00 2.135.518,28 65.607,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.126,04 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
31.12.18 

31.841.796,69 27.256.694,79 245.503,35 1.079.812,21 78.162,97 3.078.490,98 0,00 63.580.460,99 
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∆ΠΧΑ 16-
1.1.19 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.983,58 551.983,58 

Προσθήκες 63.562,00 1.170.258,56 808,61 -464.488,32 0,00 0,00 54.554,58 824.695,43 

Αποσβέσεις -459.355,22 -952.334,34 -35.886,63 0,00 -8.666,66 -29.429,67 -69.151,36 -1.554.823,88 

Πωλήσεις – 
διαγραφές  

0,00 -33.074,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.074,74 

Αποσβέσεις 
πωληθέντω
ν-διαγραφ. 

0,00 15.986,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.986,15 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
30.06.2019 

31.446.003,47 27.457.530,42 210.425,33 615.323,89 69.496,31 3.049.061,31 537.386,80 63.385.227,53 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μετ/ρικά 
Μέσα & Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσια

κά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
σε ακίνητα& 
πάγια προς 

πώληση 

∆ικαιώµατα 
χρήσης 
ενσ.περ.  

στοιχείων 

Σύνολο 

Λογιστική 
αξία 
κτήσεως  

30.049.080,92 40.768.323,94 1.271.248,07 1.079.812,21 484.749,56 4.842.627,67 0,00 78.495.842,37 

Σωρευµένη 
απόσβεση 
και 
αποµείωση 
αξίας  

-7.954.679,62 -18.440.116,35 -1.026.626,99 0,00 -406.586,72 -1.764.136,69 0,00 -29.592.146,37 

Αναποσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
31.12.18 

22.094.401,30 22.328.207,59 244.621,08 1.079.812,21 78.162,84 3.078.490,98 0,00 48.903.696,00 

Λογιστική 
αξία 
κτήσεως  

30.112.642,92 41.905.481,19 1.272.083,16 615.323,89 484.749,56 4.842.627,67 557.982,77 79.790.891,16 

Σωρευµένη 
απόσβεση 
και 
αποµείωση 
αξίας 

-8.270.373,68 -19.192.850,47 -1.060.372,93 0,00 -415.253,25 -1.793.566,36 -336.385,71 -31.068.802,40 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
30.06.19 

21.842.269,24 22.712.630,72 211.710,23 615.323,89 69.496,31 3.049.061,31 221.597,06 48.722.088,76 

 
 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα& Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσια

κά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
Σε ακίνητα& 
πάγια προς 

πώληση 

∆ικαιώµατα 
χρήσης 
ενσ.περ.  

στοιχείων 

Σύνολο 

Λογιστική 
αξία 
κτήσεως 
1.1.2018 

21.253.904,56 19.206.489,83 280.529,18 1.208.623,97 95.495,89 3.183.622,15 0,00 45.228.665,58 

Απορρόφη
ση 
συνδεδεµέν
ης 30.06.16 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες 1.410.792,10 4.627.243,17 44.221,29 -128.811,76 0,00 0,00 0,00 5.953.444,80 

Αποσβέσεις -570.295,36 -1.429.268,08 -80.129,34 0,00 -17.333,05 -105.131,17 0,00 -2.202.157,00 

Πωλήσεις – 
διαγραφές  

0,00 -199.537,76 -34.778,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -234.316,30 

Αποσβέσεις 
πωληθέντω
ν-διαγραφ. 

0,00 123.280,43 34.778,49 0,00 0,00 0,00 0,00 158.058,92 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
31.12.2018 

22.094.401,30 22.328.207,59 244.621,08 1.079.812,21 78.162,84 3.078.490,98 0,00 48.903.696,00 

∆ΠΧΑ 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.190,81 224.190,81 

Προσθήκες 63.562,00 1.170.231,99 835,09 -464.488,32 0,00 0,00 54.554,58 824.695,34 
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Αποσβέσεις -315.694,06 -768.720,27 -33.745,94 0,00 -8.666,53 -29.429,67 -57.148,33 -1.213.404,80 

Πωλήσεις – 
διαγραφές  

0,00 -33.074,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.074,74 

Αποσβέσεις 
πωληθέντω
ν-διαγραφ. 

0,00 15.986,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.986,15 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή 
αξία 
30.06.2019 

21.842.269,24 22.712.630,72 211.710,23 615.323,89 69.496,31 3.049.061,31 221.597,06 48.722.088,76 

 
 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κατά κύριο 
λόγο λογισµικά προγράµµατα και άδειες χρήσης λογισµικών προγραµµάτων. 
 

7.  Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. Ανάλυση απαιτήσεων 

 
Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Πελάτες 18.267.898,35 17.494.656,64 17.936.449,14 17.348.582,56 

Γραµµάτια 2.933,11 2.933,11 0,00 0,00 
Μεταχρονολογηµένες 
επιταγές 

3.370.461,43 3.434.206,60 3.361.465,93 3.425.211,10 

Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 

(3.267.984,26) (3.218.980,72) (3.093.631,62) (3.046.630,50) 

Σύνολο  18.373.308,63 17.712.815,63 18.204.283,45 17.727.163,16 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧA 9 για τον υπολογισµό των 
αναµενοµένων πιστωτικών ζηµιών των εµπορικών απαιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού, ο Όµιλος διενεργεί έλεγχο αποµείωσης των απαιτήσεων χρησιµοποιώντας 
πίνακα µε βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές ECL. Αναγνωρίζει ένα 
ποσοστό ζηµιών που βασίζεται στην ECL σε όλη τη διάρκεια της ζωής σε κάθε περίοδο αναφοράς. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων, τρεχουσών συνθηκών της αγοράς καθώς και 
µελλοντικών εκτιµήσεων στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς, λαµβάνοντας υπόψη και τους όρους 
της ασφάλειας πιστώσεων των εµπορικών απαιτήσεων και τυχόν άλλες εξασφαλίσεις (προσηµειώσεις 
σε ιδιοκτησίες οφειλετών, προσωπικές εγγυήσεις και  τραπεζικές εγγυητικές επιστολές).  
Για την µέτρηση των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, οι πελάτες έχουν οµαδοποιηθεί µε βάση τα 
πιστωτικά χαρακτηριστικά και την ενηλικίωση τους (ηµέρες καθυστέρησης) κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς. Πριν γίνει αποδεκτός ένας νέος πελάτης, ο Όµιλος χρησιµοποιεί εξωτερικές πιστωτικές 
πληροφορίες για να εκτιµήσει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του νέου πελάτη και να 

 ΕΤΑΙΡΙΑ & ΟΜΙΛΟΣ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Ακίνητο Σκαραµαγκά 4.813.153,99 4.813.153,99 

∆ιαµέρισµα Φιλιππιάδος 29.473,68 29.473,68 

Σύνολο αξίας 4.842.627,67 4.842.627,67 

Αποσβεσθέντα -1.793.566,36 -1.764.136,69 

Αναπόσβεστη αξία 3.049.061,31 3.078.490,98 
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ορίσει έτσι το πιστωτικό όριό του. Τα πιστωτικά όρια επανεξετάζονται και εάν κριθεί απαραίτητο, 
αναθεωρούνται, σε περιοδική βάση.  
Οι ακόλουθοι πίνακες απεικονίζουν το προφίλ πιστωτικού κινδύνου των πελατών βάσει του σχετικού 
πίνακα προβλέψεων του Οµίλου και της Εταιρίας. Καθώς η εµπειρία του Οµίλου σε πιστωτικές ζηµιές 
καταδεικνύει πως η πιστοληπτική συµπεριφορά των πελατών του δεν διαφοροποιείται ανάλογα µε τον 
τοµέα δραστηριότητας αυτών, η πρόβλεψη των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών βασίζεται στην 
ενηλικίωση των απαιτήσεων και δεν διαχωρίζεται σε περαιτέρω επίπεδο.   
 

ΟΜΙΛΟΣ      

      

Υπόλοιπα εµπορικών απαιτήσεων - Χρόνος καθυστέρησης υπολοίπων  

30.6.2019 Ενήµερος 
∆ιάστηµα 1 

- 90 
∆ιάστηµα 
91 - 180 

∆ιάστηµα 
181 και άνω 

Συνολα 

Εµπορικές Απαιτήσεις 16.670.678,24  1.013.235,76  97.128,24  3.860.250,65  21.641.292,89  
Αναµενόµενο % πιστωτικής 
Ζηµιάς 0,06% 2,44% 28,95% 83,01% 15,10% 

Αναµενόµενη πιστωτική ζηµιά 10.688,87  24.674,77  28.121,20  3.204.499,42  3.267.984,26  

Καθαρό Υπόλοιπο 16.659.989,37  988.560,99  69.007,04  655.751,23  18.373.308,63  
      

Υπόλοιπα εµπορικών απαιτήσεων - Χρόνος καθυστέρησης υπολοίπων  

31.12.2018 Ενήµερος 
∆ιάστηµα 1 

- 90 
∆ιάστηµα 
91 - 180 

∆ιάστηµα 
181 και άνω 

Συνολα 

Εµπορικές Απαιτήσεις 15.994.199,35  1.082.894,73  110.493,59  3.744.208,72  20.931.796,35  
Αναµενόµενο % πιστωτικής 
Ζηµιάς 0,22% 3,77% 12,41% 83,59% 15,38% 

Αναµενόµενη πιστωτική ζηµιά 34.789,33  40.798,18  13.712,80  3.129.680,41  3.218.980,72  

Καθαρό Υπόλοιπο 15.959.409,97  1.042.096,55  96.780,79  614.528,31  17.712.815,63  

      

ΕΤΑΙΡΕΙΑ      

      

Υπόλοιπα εµπορικών απαιτήσεων - Χρόνος καθυστέρησης υπολοίπων  

30.6.2019 Ενήµερος 
∆ιάστηµα 1 

- 90 
∆ιάστηµα 
91 - 180 

∆ιάστηµα 
181 και άνω 

Συνολα 

Εµπορικές Απαιτήσεις 16.303.623,08  1.013.235,76  97.128,24  3.883.927,99  21.297.915,07  
Αναµενόµενο % πιστωτικής 
Ζηµιάς 0,05% 2,44% 28,95% 78,09% 14,53% 

Αναµενόµενη πιστωτική ζηµιά 7.838,50  24.674,77  28.121,21  3.032.997,14  3.093.631,62  

Καθαρό Υπόλοιπο 16.295.784,58  988.560,99  69.007,03  850.930,85  18.204.283,45  
      

Υπόλοιπα εµπορικών απαιτήσεων - Χρόνος καθυστέρησης υπολοίπων  

31.12.2018 Ενήµερος 
∆ιάστηµα 1 

- 90 
∆ιάστηµα 
91 - 180 

∆ιάστηµα 
181 και άνω 

Συνολα 

Εµπορικές Απαιτήσεις 15.757.957,19  1.082.894,73  110.493,59  3.822.448,15  20.773.793,66  
Αναµενόµενο % πιστωτικής 
Ζηµιάς 0,21% 3,77% 12,41% 77,41% 14,67% 

Αναµενόµενη πιστωτική ζηµιά 33.166,61  40.798,18  13.712,80  2.958.952,91  3.046.630,50  

Καθαρό Υπόλοιπο 15.724.790,58  1.042.096,55  96.780,79  863.495,24  17.727.163,16  
 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών εµπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

Αρχικό υπόλοιπο 3.218.980,72 3.277.051,02 3.046.630,50 3.116.068,95 

Πρόσθετη πρόβλεψη 
(αποτελέσµατα) 

49.003,54 30.609,74 47.001,12 19.598,60 

Χρησιµοποίηση πρόβλεψης 0,00 -88.680,04 0,00 -89.037,05 

Σύνολο 3.267.984,26 3.218.980,72 3.093.631,62 3.046.630,50 

 
 
Oι αποσβεσθείσες απαιτήσεις παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως και ελέγχεται η δυνατότητα 
για τυχόν είσπραξη τους. 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Απαιτήσεις από προσωπικό 48.290,35 37.688,76 48.214,95 37.563,76 

Απαιτήσεις από λοιπούς 
συνεργάτες - τρίτους 

399.159,09 213.681,49 338.259,26 212.832,50 

Ελληνικό ∆ηµόσιο – 
απαίτηση φόρου 
εισοδήµατος 

52.135,61 40.050,57 52.093,98 40.008,94 

Ελληνικό ∆ηµόσιο – 
απαίτηση λοιπών φόρων 

108.884,24 3.429.341,82 108.884,24 3.429.341,82 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαίτηση επιχορηγήσεων 366.312,21 366.312,21 366.312,21 366.312,21 

Πρόβλεψη επισφαλειών (120.214,66) (115.901,37) (109.358,38) (109.358,38) 

Σύνολο 854.566,84 3.971.173,48 804.406,26 3.976.700,85 
 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Αρχικό υπόλοιπο 115.901,37 122.900,00 109.358,38 116.000,00 

Μεταφορά αποµείωσης 0,00 (6.641,62) 0,00 (6.641,62) 

Μεταφορά σε µακροπρ. & 
εµπορικές απαιτήσεις 0,00 (357,01) 0,00 0,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη 4.313,29 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 120.214,66 115.901,37 109.358,38 109.358,38 
 

 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

∆οθείσες εγγυήσεις 60.523,30 52.436,58 41.319,92 38.516,58 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεµένες 

134.557,65 487.076,55 2.363.112,45 6.917.874,05 

Προβλέψεις αποµείωσης (411,23) (411,23) (6.641,62) (6.641,62) 

Σύνολα 194.669,72 539.101,90 2.397.790,75 6.949.749,01 
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Οι δοθείσες εγγυήσεις που εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, είναι εγγυήσεις και 
απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν σε διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών από την 
ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Η εύλογη αξία των συγκεκριµένων απαιτήσεων δεν διαφέρει 
ουσιωδώς από αυτή που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις και υπόκειται σε επανεκτίµηση 
ετησίως. Οι δοθείσες εγγυήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν στην επόµενη χρήση, εµφανίζονται στις 
λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. 
 

9.    Ανάλυση αποθεµάτων 
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Εµπορεύµατα 15.092.268,60 24.275.089,60 15.092.268,60 24.275.089,60 

Αποµείωση εµπορευµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προϊόντα 5.023.887,33 5.327.127,68 5.023.887,33 5.327.127,68 

Παραγγελίες 2.466.954,88 1.890.746,71 2.466.954,88 1.890.746,71 

Πρώτες ύλες - Αναλώσιµα 917.188,18 856.744,41 917.188,18 852.932,79 

Σύνολο 23.500.298,99 32.349.708,40 23.500.298,99 32.345.896,78 
 
Οι κίνδυνος ζηµιάς λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ είναι ιδιαίτερα 
χαµηλός λόγω της φύσης των αποθεµάτων. Υπαρκτός είναι µόνο ο κίνδυνος της οικονοµικής 
αποµείωσης λόγω της διακύµανσης των τιµών διεθνώς. Η διοίκηση του Οµίλου επανεξετάζει συνεχώς 
την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις έτσι ώστε η 
αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε την πραγµατική. 
 

10.    Επενδύσεις 
 

Τα χρεόγραφα περιλαµβάνουν µετοχές σε εταιρίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών και έχουν αποκτηθεί µε κύριο σκοπό το κέρδος από βραχυχρόνιες διακυµάνσεις των τιµών 
τους. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 τα εν λόγω χρεόγραφα εµφανίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων (Επίπεδο 1).  

   
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Αξία χρεογράφων 26.460,00 27.300,00 26.460,00 27.300,00 

∆ιαφορά επανεκτίµησης στα 
αποτελέσµατα 

3.640,00 (840,00) 3.640,00 (840,00) 

Υπόλοιπο 30.100,00 26.460,00 30.100,00 26.460,00 

 
 

11.    Παράγωγα 
 
Τα παράγωγα αφορούν προθεσµιακά συµβόλαια αγοράς συναλλάγµατος. 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Προθεσµιακά συµβόλαια 
αγοράς συναλλάγµατος 
(Κυκλοφορούν ενεργητικό / 
Βραχ. υποχρεώσεις ) 

63,79 (299,63) 63,79 (299,63) 

Ποσά καταχωρηθέντα στα 
αποτελέσµατα 

0,00 (4.168,32) 0,00 (4.168,32) 
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12.   Ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Ταµείο 9.176,68 12.509,74 794,70 4.427,76 

Καταθέσεις όψεως & 
προθεσµίας 

9.161.618,53 3.758.155,28 9.082.775,91 3.517.956,14 

Σύνολο 9.170.795,21 3.770.665,02 9.083.570,61 3.522.383,90 
 

Οι καταθέσεις προθεσµίας αφορούν βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις, συνήθως τριµηνιαίες και µηνιαίες 
στις συνεργαζόµενες µε την εταιρία και τον όµιλο τράπεζες. 
 

 

13.  Ανάλυση όλων των λογαριασµών της καθαρής θέσης 
 

Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρίας ως αναλύονται εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Μετοχικό κεφάλαιο 18.410.839,00 18.410.839,00 18.410.839,00 18.410.839,00 

      

∆ιαφορά από έκδοση υπέρ 
το άρτιο 

11.171.177,70 11.171.177,70 11.171.177,70 11.171.177,70 

     

Τακτικό αποθεµατικό 3.549.983,05 3.549.983,05 3.535.074,04 3.535.074,04 

Έκτακτα αποθεµατικά 866.308,15 866.308,15 866.308,15 866.308,15 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων 

12.086.025,87 12.086.025,87 12.086.025,87 12.086.025,87 

Αποθεµατικά αντιστάθµισης 63,79 -299,63 63,79 -299,63 

Αποθεµατικά αφορολόγητων 
εσόδων 

404.315,87 404.315,87 404.315,87 404.315,87 

Ειδικά αποθεµατικά 4.404.091,85 4.404.091,85 4.404.091,85 4.404.091,85 

Σύνολο Αποθεµατικών 21.310.788,58 21.310.425,16 21.295.879,57 21.295.516,15 
     

Ίδιες µετοχές 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 15.451.190,14 16.724.436,57 15.601.670,22 18.366.725,69 

Μεταφορά στα αποθεµατικά  0,00  0,00 

Αποτελέσµατα χρήσης -1.253.410,50 -1.132.006,25 -984.928,06 -2.621.786,33 

Αποθεµατικό αντιστάθµησης -363,34 299,63 -363,42 299,63 

Επίδραση ∆ΠΧΑ 9, 16 -68.420,78 -141.539,81 -6.529,41 -143.568,77 

Σωρευµένα κέρδη 14.128.995,52 15.451.190,14 14.609.849,33 15.601.670,22 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
χωρίς δικαιώµατα 
µειοψηφίας 

65.021.800,80 66.343.632,00 65.487.745,60 66.479.203,07 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 26.969,18 31.891,44 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  65.048.769,98 66.375.523,44 65.487.745,60 66.479.203,07 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2014 αποφάσισε την αγορά έως 1.651.800 ιδίων µετοχών της 
εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,96% του τρέχοντος καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
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Το εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή αποφασίστηκε να κυµανθεί από είκοσι (20) λεπτά έως ένα ευρώ και 
πενήντα λεπτά (1,50) και να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών που θα 
άρχεται την επόµενη της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση.  
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η εταιρία προέβη έως και την 09.06.2016, ηµεροµηνία 
πραγµατοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στην αγορά 13.484 ιδίων µετοχών 
συνολικής αξίας κτήσης 7.156,37 ευρώ (µέση τιµή χωρίς έξοδα και προµήθειες συναλλαγής 0,5307 € / 
µετοχή), τις οποίες ακύρωσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ 
τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων ευρώ (13.484 ευρώ) µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 
Συνέπεια της εν λόγω µείωσης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 18.421.516 ευρώ 
διαιρούµενο σε 18.421.516 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,0 ευρώ η κάθε µία.  
 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.06.2016 αποφασίστηκε η αγορά έως 1.830.016 
ιδίων µετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,94% του τρέχοντος καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Το εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή αποφασίστηκε να κυµανθεί από είκοσι (20) 
λεπτά έως ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50). Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η εταιρία προέβη 
έως και την 21.06.2018, ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 
στην αγορά 10.677 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας κτήσης 7.027,96 ευρώ (µέση τιµή χωρίς έξοδα και 
προµήθειες συναλλαγής 0,6582 € / µετοχή).  
 
 Τεµάχια Αξία 

Χρήση 2012 184.350 107.441,43 

Χρήση 2013 27.130 17.758,82 

Χρήση 2014 (έως την Γ.Σ) 1.520 1.277,36 

Χρήση 2014 (µετά την Γ.Σ) 6.070 3.624,10 

Χρήση 2015  6.115 3.182,75 

Χρήση 2016 11.976 7.569,25 

Χρήση 2017 0 0,00 

Χρήση 2018 10.677 7.062,48 

Σύνολο 247.838 147.916,19 

Ακύρωση ιδίων µετοχών µε µείωση Μ.Κ. -247.838 147.916,19 

Υπόλοιπο 30.06.2019 0 0,00 
 
Η Εταιρία σύµφωνα µε τους Ελληνικούς φορολογικούς νόµους, δηµιούργησε αφορολόγητα 
αποθεµατικά κατά το παρελθόν, µε σκοπό να επιτύχει φορολογικές ελαφρύνσεις. 
∆εν έχει αναγνωριστεί καµία πρόβλεψη για πιθανές υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος στο ενδεχόµενο 
µιας µελλοντικής διανοµής τέτοιου είδους αποθεµατικών στους µετόχους της εταιρίας, αφού τέτοιου 
είδους υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ταυτόχρονα µε την υποχρέωση µερίσµατος που σχετίζεται µε 
τέτοιες διανοµές. 
 

Τα σωρευµένα κέρδη του Οµίλου και της εταιρίας είναι προσαυξηµένα µε έσοδα επιχορηγήσεων ποσού 
€ 4.056.412,36 και € 2.173.612,71 αντίστοιχα τα οποία βάσει του Ν.3299/2004 & Ν.3908/2011 δεν 
διανέµονται. 
Στόχος της διοίκησης της Εταιρίας και του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να 
διασφαλίσει τη  δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές 
αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρείται κατά το δυνατόν η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου 
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση, δύναται να 
αναπροσαρµόζει ανάλογα µε τις συνθήκες τη µερισµατική απόδοση, να προβαίνει σε αύξηση του 
κεφαλαίου µε µετρητά ή να εκποιεί περιουσιακά στοιχεία ώστε να µειωθεί το χρέος. 
 

Η παρακολούθηση των ανωτέρω πραγµατοποιείται µε βάση τον δείκτη Ίδια κεφάλαια προς καθαρός 
τραπεζικός δανεισµός και τον δείκτη Καθαρός τραπεζικός δανεισµός προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA). 
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Στοιχεία Εταιρίας                   30.06. 2019                           30.06.2018 

Σύνολο δανεισµού 38.270.000,01 45.468.450,00 

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα 9.083.570,61 2.368.099,32 

Καθαρός δανεισµός 29.186.429,40 43.100.350,68 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.487.745,60 68.483.080,49 

EBITDA 1.468.327,97 1.593.852,82 

Ίδια κεφ. / Καθαρός δανεισµός                                 2,24                                       1,59 

Καθαρός δανεισµός / EBITDA                19,88                                     27,04 

 
 
Στοιχεία Οµίλου                   30.06. 2019                           30.06.2018 

Σύνολο δανεισµού 39.141.343,01 51.646.190,20 

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα 9.170.795,21 2.952.318,05 

Καθαρός δανεισµός 29.970.547,80 48.693.872,15 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.021.800,80 67.084.615,83 

EBITDA 1.796.668,55 2.196.922,82 

Ίδια κεφ. / Καθαρός δανεισµός                                   2,17                                      1,38 
Καθαρός δανεισµός / 
EBITDA 

                            16,68                                            22,16 

 

 

14. Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 
 
 
Οι  λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Ασφαλιστικοί οργ/σµοί & λοιποί φόροι  364.317,99 542.076,22 342.879,10 486.286,19 

Προκαταβολές πελατών 458.595,97 617.958,74 445.126,82 604.489,59 
Λοιπές υποχρεώσεις / προβλέψεις 331.133,91 143.448,03 214.301,60 4.800,44 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 1.154.047,87 1.303.482,99 1.002.307,52 1.095.576,22 

Προµηθευτές 4.605.954,99 5.668.828,37 4.569.756,03 5.618.995,82 
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η προεξόφληση τους κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 

15.  Ανάλυση των δανείων  
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Τραπεζικά δάνεια 30.349.000,00 28.210.000,00 30.349.000,00 28.210.000,00 
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Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Τραπεζικά δάνεια 3.863.311,01 6.191.913,10 3.020.000,01 5.106.000,01 
Βραχυπρόθεσµο µέρος 
µακροπρ. τραπεζικών δανείων 4.929.032,00 8.640.000,00 4.901.000,00 8.640.000,00 

Σύνολο 8.792.343,01 14.831.913,10 7.921.000,01 13.746.000,01 
 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ 39.141.343,01 43.041.913,10 38.270.000,01 41.956.000,01 

 

 ΟΜΙΛΟΣ 

  < 1 έτος  Από  1 έως 5  έ τη > 5 έ τη  

Τραπεζικά δάνεια 30.06.19 8.792.343,01 30.349.000,00 0,00 

 

 ΟΜΙΛΟΣ 

 < 1 έτος  Από  1 έως 5  έ τη > 5 έ τη  

Τραπεζικά δάνεια 31.12.18 14.831.913,10 28.210.000,00 0,00 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 

 < 1 έτος  Από  1 έως 5  έ τη > 5 έ τη  

Τραπεζικά δάνεια 30.06.19 30.349.000,00 7.921.000,01 0,00 

 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 

 < 1 έτος  Από  1 έως 5  έ τη > 5 έ τη  

Τραπεζικά δάνεια 31.12.18 13.746.000,01 28.210.000,00 0,00 
 
 
Οι µεταβολές των δανείων της Εταιρίας και του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Υπόλοιπο δανείων αρχής 
περιόδου 

43.041.913,10 45.255.386,57 41.956.000,01 37.133.158,05 

Ληφθέντα δάνεια 28.411.000,00 70.320.000,00 28.411.000,00 70.320.000,00 

Τόκοι περιόδου  697.909,40 2.402.062,99 671.089,48 2.101.255,38 

Σύνολο 72.150.822,50 117.977.449,56 71.038.089,49 109.554.413,43 

Εξοφληθέντα δάνεια (32.251.946,00) (72.490.377,06) (32.011.000,00) (65.540.249,99) 

Καταβληµένοι τόκοι (757.533,49) (2.445.159,40) (757.089,48) (2.058.163,43) 

Υπόλοιπο ∆ανείων 39.141.343,01 43.041.913,10 38.270.000,01 41.956.000,01 

 

16.  Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων  
 
Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο 
επίπεδο της κάθε επιµέρους Εταιρίας του Οµίλου. Εφόσον προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
συµψηφίζονται µεταξύ τους στο επίπεδο της κάθε Εταιρίας. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι έχουν ως εξής: 
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α) Για τον Όµιλο 
  

 01.01.2018 1.1 - 31.12.2018 31.12.2018 1.1 – 30.06.19 30.06.2019 

Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 

28.984,87 -11.662,13 17.322,74 -5.286,08 12.036,66 

Ενσώµατα περιουσιακά 
στοιχεία 

-6.299.111,63 1.547.849,64 -4.751.261,99 -31.748,86 -4.783.010,85 

Αποθέµατα 9.736,49 -5.256,49 4.480,00 -480,00 4.000,00 

Αποµείωση συµµετοχής 378.435,50 272.802,00 651.237,50 0,00 651.237,50 

Πελάτες & λοιπές 
απαιτήσεις 

606.107,02 -11.822,62 594.284,40 -17.710,43 576.573,97 

Παροχές σε 
εργαζοµένους 

139.396,49 24.581,14 163.977,63 20.562,35 184.539,98 

Προµηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 

-4.312,19 4.937,15 624,96 -2.741,11 -2.116,15 

Φορ. ζηµιά 
συµψηφιστέα µε φορ. 
κέρδη εποµένων 
χρήσεων 

2.545.766,72 -1.769.942,38 775.824,34 -380.824,34 395.000,00 

Λοιπά 8.014,05 -1.766,55 6.247,50 -810,00 5.437,50 

Σύνολο -2.586.982,68 49.719,76 -2.537.262,92 -419.038,47 -2.956.301,39 

Απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 

 -78.208,72  -18.677,16  

Στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 -28.488,96  -437.715,63  

 
β) Για την Εταιρία 
 

 01.01.2018 1.1 – 31.12.18 31.12.2018 1.1-30.06.19 30.06.2019 

Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 

-6.594,88 1.323,56 -5.271,32 358,14 -4.913,18 

Ενσώµατα περιουσιακά 
στοιχεία 

-4.255.642,62 595.423,46 -3.660.219,16 -12.851,01 -3.673.070,17 

Αποθέµατα 9.736,49 -5.256,49 4.480,00 -480,00 4.000,00 

Αποµείωση 
συµµετοχής 

378.435,50 272.802,00 651.237,50 0,00 651.237,50 

Πελάτες & λοιπές 
απαιτήσεις 

561.283,98 -11.958,57 549.325,41 4.380,94 553.706,35 

Παράγωγα – 
Χρεόγραφα 

15.038,34 -8.790,84 6.247,50 -810,00 5.437,50 

Παροχές σε 
εργαζοµένους 

138.717,04 24.520,57 163.237,61 4.272,63 167.510,24 

Προµηθευτές και 
Λοιπές Υποχρεώσεις 

0,00 0,00 0,00 -2.116,15 -2.116,15 

Φορ. ζηµιά 
συµψηφιστέα µε φορ. 
κέρδη εποµένων 
χρήσεων 

1.342.700,00 -652.700,00 690.000,00 -295.000,00 395.000,00 

Λοιπά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο -1.816.326,15 215.363,69 -1.600.962,46 -302.245,45 -1.903.207,91 

Απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 

 -78.997,74  -2.388,69  

Στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 136.365,95  -304.634,14  

 
Η φορολογική ζηµιά δηµιουργεί µία φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο εισοδήµατος που θα ωφεληθεί 
η Εταιρία στις επόµενες χρήσεις, όταν θα συµψηφισθεί µε τα αντίστοιχα φορολογικά κέρδη. Η 
καταχώρηση της απαίτησης για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έγινε διότι η διοίκηση της Εταιρίας και 
του Οµίλου έκρινε ότι υπάρχει εύλογη βεβαιότητα για πραγµατοποίηση κερδών σε µελλοντικές χρήσεις, 
ικανών να  δώσουν την δυνατότητα για συµψηφισµό της παρούσας απαίτησης µε την µέλλουσα 
φορολογική υποχρέωση. 
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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 την ίδια 
φορολογική αρχή. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018), αντικαταστάθηκε το άρθρο 
58 του ΚΦΕ (ν.4172/2014).  Με τις νέες διατάξεις µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των 
κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες 
κατά µία ποσοστιαία µονάδα ανά έτος, αρχής γενοµένης της µείωσης για τα εισοδήµατα του 
φορολογικού έτους 2019. Συγκεκριµένα, για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018 εφαρµόστηκε ο 
φορολογικός συντελεστής εικοσι εννιά τοις εκατό (29%), ενώ για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 
2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήµατα του 
φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 
2021 σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) και για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και εποµένων ο 
συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).  Κατά συνέπεια οι φορολογικοί συντελεστές του 
άρθρου 58 του ΚΦΕ ν..4172/2013 όπως ισχύει µετά την 3/12/2018 είναι κλιµακωτά µειούµενοι από 29% 
σε25% χωρίς καµία προϋπόθεση.  Σχετικά µε τους συντελεστές µε βάση τους οποίους θα υπολογιστούν 
οι αναβαλλόµενοι φόροι σηµειώνουµε ότι στην παράγραφο του ∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος» ορίζεται 
ότι: «Τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα επιµετρώνται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 
τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού». Συνεπώς, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων έγινε µε τους 
νέους φορολογικούς συντελεστές, όπως αυτοί θα ισχύουν στο έτος που αναµένεται να διακανονισθεί το 
περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση. 
 

17.  Ανάλυση των παροχών σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία       
 

Ο Όµιλος ανέθεσε σε αναλογιστή την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να διερευνηθούν και 
υπολογιστούν τα αναλογιστικά µεγέθη, βάσει προδιαγραφών που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΛΠ 19), που είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον ισολογισµό και την κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. Κατά την αναλογιστική αποτίµηση ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονοµικές και 
δηµογραφικές παράµετροι που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους του Οµίλου.  
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Υποχρεώσεις Ισολογισµού 672.983,86 655.593,35 670.040,93 652.950,42 

Χρεώσεις στα Αποτελέσµατα 29.589,08 56.719,66 29.289.08 56.419,66 

     

Αναλογιστικά κέρδη / ζηµιές  0,00 85.030,14 0,00 85.030,14 

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Παρούσα αξία µη 
χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 

672.983,86 570.563,21 670.040,93 567.920,28 

Υποχρέωση στον Ισολογισµό 672.983,86 655.593,35 670.040,93 652.950,42 

     
Μεταβολές στην καθαρή 
υποχρέωση αναγνωρισµένη στον 
Ισολογισµό 

    

Καθαρή υποχρέωση έναρξης έτους 655.593,35 544.977,55 652.950,42 542.634,62 

Πληρωθείσες εισφορές (12.198,57) (31.134,00) (12.198,57) (31.134,00) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

29.589,08 56.719,66 29.289,08 56.419,66 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 85.030,14 0,00 85.030,14 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της 
περιόδου 

672.983,86 655.593,35 670.040,93 652.950,42 
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Ανάλυση δαπανών που 
αναγνωρίσθηκαν στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 

    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 19.486,05 37.038,81 19.186,05 36.738,81 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5.223,61 8.139,52 5.223,61 8.139,52 

Κόστος προϋπηρεσίας 4.879,42 11.541,33 4.879,42 11.541,33 

Σύνολο δαπάνης που 
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα 

29.589,08 56.719,66 29.289,08 56.419,66 

Κατανοµή δαπάνης     

Κόστος πωληθέντων 10.075,19 23.029,82 10.075,19 23.029,82 

Έξοδα διάθεσης 13.779,51 20.521,08 13.779,51 20.521,08 

Έξοδα διοίκησης 5.734,38 13.168,76 5.434,38 12.868,76 

Σύνολο  29.589,08 56.719,66 29.289,08 56.419,66 

 
 
 

 30.06.2019 

 < 1 έτος  
Από  1 έως 

2 έ τη  
Από  2 

έως 5  έ τη 
> 5 έ τη  Σύν ο λο  

Μέση αναµενόµενη 
διάρκεια λήξης 
υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού εταιρίας 

0,00 0,00 0,00 670.040,93 670.040,93 

Μέση αναµενόµενη 
διάρκεια λήξης 
υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού οµίλου 

0,00 0,00 0,00 672.983,86 672.983,86 

 
 
 

 31.12.2018 

 < 1 έτος  
Από  1 έως 

2 έ τη  
Από  2 

έως 5  έ τη 
> 5 έ τη  Σύν ο λο  

Μέση αναµενόµενη 
διάρκεια λήξης 
υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού εταιρίας 

0,00 0,00 0,00 652.950,42 652.950,42 

Μέση αναµενόµενη 
διάρκεια λήξης 
υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού οµίλου 

0,00 0,00 0,00 655.593,35 655.593,35 

 

18.   Ανάλυση των φορολογικών υποχρεώσεων 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  30 . 06 .2 0 19  31 . 12 .2 0 18  

Υποχρέωση φόρου εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πιστωτικό υπόλοιπο φορολογικών 
δηλώσεων προς επιστροφή 

(52.135,61) (40.050,57) (52.093,98) (40.008,94) 

Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολα (52.135,61) (40.050,57) (52.093,98) (40.008,94) 
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19.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς, µε βάση τον τρόπο που διοικούνται και 
παρουσιάζονται εσωτερικά στον λαµβάνοντα τις αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων και τον έλεγχο 
της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της οµίλου. 
 
Οι επιχειρηµατικοί αυτοί τοµείς πληροφόρησης είναι οι εξής: 
 

• Τοµέας χαλυβουργικών προϊόντων 
• Τοµέας παραγωγής & εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς σταθµούς 

 

  01.01 – 30.06.2019 

(Ποσά σε €) 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΧΑΛ/ΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

Πωλήσεις 57.446.929,72 666.002,18 0,00 0,00 58.112.931,90 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 5.323.485,04 336.067,81 0,00 63.245,47 5.722.798,32 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 

1.212.538,95 570.432,35 0,00 13.697,25 1.796.668,55 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 
και τόκων (EBIT) 

38.352,37 312.951,10 0,00 (66.688,93) 284.614,54 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -931.096,57 132.173,68 (40.444,96) 24.339,08 -815.028,77 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από 
φόρους  

-1.315.894,65 85.576,06 (40.444,96) 18.342,09 -1.252.421,46 

 
 

  01.01 – 30.06.2018 

(Ποσά σε €) 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΧΑΛ/ΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

Πωλήσεις 52.634.192,61 675.967,46 0,00 0,00 53.310.160,07 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 5.674.574,72 271.096,47 0,00 130.200,00 6.075.871,19 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 

1.370.217,52 421.955,30 0,00 404.750,00 2.196.922,82 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 
και τόκων (EBIT) 

562.595,18 243.239,21 0,00 404.750,00 1.210.584,39 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -775.101,18 147.162,47 (62.881,06) 405.550,94 -285.268,83 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από 
φόρους  

-969.481,62 75.728,05 (62.881,06) 405.550,94 -551.083,69 

 
∆ευτερεύον τοµέας πληροφόρησης µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο γεωγραφικός τοµέας στον οποίο 
έχουµε τους εξής τοµείς πληροφόρησης: 
 
- Πωλήσεις Εσωτερικού (περίπου 70%) 
- Πωλήσεις Εξωτερικού (περίπου 30%) 
 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01.01-30.06 01.01-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων 

22.863.850,35 18.347.639,07 22.863.850,35 18.347.639,07 

Πωλήσεις Προϊόντων 35.207.292,90 34.956.915,30 34.541.290,72 34.280.947,84 

Λοιπές Πωλήσεις 41.788,65 5.605,70 41.788,65 5.605,70 

Σύνολο 58.112.931,90 53.310.160,07 57.446.929,72 52.634.192,61 
 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01.01-30.06 01.01-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

Πωλήσεις Εσωτερικού 34.574.455,42 36.699.250,40 33.908.453,24 36.023.282,94 

Πωλήσεις Εξωτερικού 23.538.476,48 16.610.909,67 23.538.476,48 16.610.909,67 

Σύνολο 58.112.931,90 53.310.160,07 57.446.929,72 52.634.192,61 
 

20.  Ανάλυση των λοιπών  λογαριασµών αποτελεσµάτων 
 
(α) Άλλα έσοδα 
 
Τα άλλα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01.01-30.06 01.01-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

Έσοδα µεταφορικών & δαπανών 
παράδοσης 

862.793,93 753.232,47 862.793,93 753.232,47 

Έσοδα ενοικίων 450,00 300,00 133.860,00 133.860,00 

Έσοδα από προµήθειες, µεσιτείες κτλ 9.864,00 9.828,00 9.864,00 9.828,00 

Έσοδα Επιχορηγήσεων 42.769,86 535.996,89 20.588,13 106.079,65 

Κέρδη πώλησης παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 16.009,06 449,10 16.009,06 449,10 

Λοιπά έσοδα 20.897,04 69.286,06 20.897,04 68.686,06 

Σύνολο 952.783,89 1.369.092,52 1.064.012,16 1.072.135,28 

 
(β) Άλλα έξοδα  
 
Τα άλλα έξοδα του Οµίλου και της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06 01.01-30.06 
 2019 2018 2019 2018 

Επισφαλ. εµπορ. & λοιπές απαιτήσεις 52.850,75 50.000,00 47.001,12 50.000,00 
Ζηµιές από πώληση παγίων 1.088,59 49.245,00 1.088,59 49.245,00 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 9.310,42 9.352,91 8.483,68 9.352,61 
Λοιπά έξοδα 12.931,65 252.413,45 12.381,54 85.919,36 
Αποµείωση συµµετοχών  0,00 0,00 0,00 300.000,00 
Αποσβέσεις 148.455,77 121.533,64 0,00 0,00 
Σύνολο 224.637,18 482.545,00 68.954,93 494.516,97 
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(γ) ∆απάνες 
 

Οι δαπάνες του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 01.01-30.06.19 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αµοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

1.114.708,90 1.093.741,09 357.006,63 

Αµοιβές & έξοδα 
τρίτων  

337.953,39 416.973,05 527.711,63 

Παροχές τρίτων 541.017,73 411.153,68 236.793,29 

Φόροι – τέλη 54.331,68 46.135,73 64.321,05 

∆ιάφορα έξοδα 386.897,30 2.436.369,12 71.805,56 

Αποσβέσεις 1.038.501,20 409.000,20 95.319,46 

Κόστος αποθεµάτων 48.916.723,38 0,00 0,00 

Σύνολο 52.390.133,58 4.813.372,87 1.352.957,62 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 01.01-30.06.18 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αµοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

991.421,46 1.045.020,10 335.632,24 

Αµοιβές & έξοδα 
τρίτων  

324.302,75 364.707,10 615.518,89 

Παροχές τρίτων 472.643,19 286.002,28 283.150,54 

Φόροι – τέλη 60.786,16 44.447,61 28.570,28 

∆ιάφορα έξοδα 420.172,03 2.141.978,34 158.054,00 

Αποσβέσεις 821.168,93 368.452,58 80.300,36 

Κόστος αποθεµάτων 44.143.794,36 0,00 0,00 

Σύνολο 47.234.288,88 4.250.608,01 1.501.226,31 
 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06.19 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αµοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

1.114.708,90 1.093.741,09 346.216,38 

Αµοιβές & έξοδα 
τρίτων  

310.853,39 416.973,05 494.350,05 

Παροχές τρίτων 369.870,74 411.153,68 226.148,33 

Φόροι – τέλη 30.940,87 46.135,73 4.132,63 

∆ιάφορα έξοδα 386.897,30 2.436.369,12 69.443,56 

Αποσβέσεις 711.225,83 409.000,20 93.178,77 

Κόστος αποθεµάτων 49.195.136,03 0,00 0,00 

Σύνολο 52.119.633,06 4.813.372,87 1.233.469,72 
 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06.18 

 ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αµοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

991.421,46 1.045.020,10 320.770,68 

Αµοιβές & έξοδα 
τρίτων  

292.002,75 364.707,10 595.541,33 

Παροχές τρίτων 308.151,08 286.002,28 248.662,88 

Φόροι – τέλη 31.423,37 44.447,61 2.157,09 

∆ιάφορα έξοδα 420.172,03 2.141.978,34 149.237,61 

Αποσβέσεις 642.452,84 368.452,58 80.300,36 

Κόστος αποθεµάτων 44.270.182,74 0,00 0,00 

Σύνολο 46.955.806,27 4.250.608,01 1.396.669,95 
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(δ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - έσοδα 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06 01.01-30.06 
 2019 2018 2019 2018 

Χρεωστικοί τόκοι 991.459,18 1.270.267,18 886.908,92 1.115.241,16 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και 
προµήθειες 

193.112,68 179.613,64 257.507,15 125.691,02 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 31.956,38 0,00 31.956,38 
Σύνολο 1.184.571,86 1.481.837,20 1.144.416,07 1.272.888,56 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06 01.01-30.06 
 2019 2018 2019 2018 

Τόκοι πιστωτικοί 68.000,64 16.433,12 130.874,56 66.930,62 
Έσοδα χρεογράφων 441,00 1.676,50 441,00 1.676,50 
Εισπρακτέοι τόκοι πελατών 15.344,81 3.049,09 15.344,81 3.049,09 
Συναλλαγµατικές διαφορές 41.587,06 0,00 41.587,06 0,00 
Κέρδη παραγώγων 0,00 27.706,33 0,00 27.706,33 
Σύνολο 125.373,51 48.865,04 188.247,43 99.362,54 

 
(ε) Έσοδα / έξοδα ενοποιούµενων µε την καθαρή θέση εταιριών 
 

  01.01-30.06.2019 

  

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

Λοιπά Σύνολο 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 
5.141,51 0,00 5.141,51 

BALKAN IRON GROUP SRL (16.411,32) (29.175,15) (45.586,47) 

 Σύνολο (11.269,81) (29.175,15) (40.444,96) 
 

  01.01-30.06.2018 

  

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

Λοιπά Σύνολο 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ (80.424,90) 0,00 (80.424,90) 

BALKAN IRON GROUP SRL 17.543,84 0,00 17.543,84 

 Σύνολο (62.881,06) 0,00 (62.881,06) 
 
(στ) Έξοδο / έσοδο φόρου εισοδήµατος 
 
   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  01.01-30.06 01.01-30.06 

  2019 2018 2019 2018 

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας 
χρήσης / πρόβλεψη 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενη φορολογία 437.392,69 265.814,86 304.634,14 187.288,88 

Σύνολο 437.392,69 265.814,86 304.634,14 187.288,88 
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(ζ) Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά από φόρους 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01.01-30.06 01.01-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

Αναλογιστικά Κέρδη-Ζηµιές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτέλεσµα αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών µείον τον 
αναλογούντα φόρο 

363,34 57.966,01 363,42 57.966,01 

Σύνολο 363,34 57.966,01 363,42 57.966,01 

 
 

21.Ανάλυση των κερδών ανά µετοχή 

 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01.01-30.06 01.01-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 
αναλογούντα στους µετόχους 

(1.253.773,84) (552.272,08) (985.291,48) (752.088,21) 

Αριθµός µετοχών (Μ.Σ) 18.421.780 18.421.780 18.421.780 18.421.780 

Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€) (0,0681) (0,0300) (0,0535) (0,0408) 
 

 

22.   Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Οµίλου και της Εταιρίας, προς και από τα συνδεδεµένα 
µέρη, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 
 
 
(α) Ενδοεταιρικές πωλήσεις / αγορές την 30.06.2019 και 30.06.2018 αντίστοιχα 
 
 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

7.613,14 0,00 0,00 7.613,14 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 58.200,00 0,00 0,00 58.200,00 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 51.360,00 0,00 0,00 51.360,00 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 24.300,00 0,00 0,00 24.300,00 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 191.573,14 0,00 0,00 191.573,14 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 0,00 860.437,08 860.437,08 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 25.659,38 0,00 0,00 25.659,38 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 57.848,44 0,00 0,00 57.848,44 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 51.036,56 0,00 0,00 51.036,56 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 17.329,69 0,00 0,00 17.329,69 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 24.166,41 0,00 0,00 24.166,41 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 6.738,28 0,00 0,00 6.738,28 

ΣΥΝΟΛΟ 182.778,76 0,00 860.437,08 1.043.215,84 

 
 
 
(β) Ενδοεταιρικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις την 30.06.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα: 
 
 
 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 50.460,61 0,00 50.460,61 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 162.657,92 0,00 0,00 162.657,92 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 459.936,38 0,00 0,00 459.936,38 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 415.994,02 0,00 0,00 415.994,02 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 80.870,04 0,00 0,00 80.870,04 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 155.191,03 0,00 0,00 155.191,03 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 421.406,04 0,00 0,00 421.406,04 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

211.090,32 0,00 0,00 211.090,32 

BALKAN IRON GROUP SRL 155.700,00 0,00 0,00 155.700,00 

KALPINIS SIMOS BULGARIA 
EOOD 

810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.872.845,75 50.460,61 0,00 2.923.306,36 
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  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 0,00 50.460,61 0,00 50.460,61 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 167.145,12 0,00 0,00 167.145,12 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 465.181,18 0,00 0,00 465.181,18 

ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ 412.081,86 0,00 0,00 412.081,86 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 80.951,64 0,00 0,00 80.951,64 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 155.921,43 0,00 0,00 155.921,43 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 476.406,04 0,00 0,00 476.406,04 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

4.436.090,32 0,00 0,00 4.436.090,32 

BALKAN IRON GROUP SRL 167.370,00 0,00 0,00 167.370,00 

KALPINIS SIMOS BULGARIA 
EOOD 

805.000,00 0,00 0,00 805.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.516.147,59 50.460,61 0,00 7.566.608,20 

 
 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01.01-30.06 01.01-30.06 

 2019 2018 2019 2018 

θ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών  

    

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  

242.800,00 254.800,00 242.800,00 254.800,00 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών  

44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 

Συναλλαγές και αµοιβές λοιπών 
συνδεδεµένων προσώπων 

33.690,00 25.890,00 33.690,00 25.890,00 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
∆ιευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 είναι τα άτοµα εκείνα που έχουν την εξουσία και την 
ευθύνη για τον σχεδιασµό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονοµικής οντότητας, 
άµεσα ή έµµεσα και περιλαµβάνουν όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικά και µη) της 
οικονοµικής οντότητας, όπως επίσης και άλλα διευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό.  
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23.  Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις 

 
Εγγυήσεις 
 

Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, 
προµηθευτές, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας τους, ως εξής: 
 30.06.2019 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων σε προµηθευτές 

3.388.926,79 3.382.608,79 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
απαιτήσεων από πελάτες 

1.838.331,00 1.838.331,00 

Λοιπές εγγυήσεις  2.336.399,53 2.336.399,53 

Σύνολο 7.563.657,32 7.557.339,32 
 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις 
χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, µε την επιφύλαξη ειδικών ή 
εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις 
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  
Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, 
ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η 
σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του 
Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2017 η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε., η ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ Α.Ε. και η απορροφηθείσα 
εταιρεία CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.(έως 2016) έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013)  και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του 
Ν. 4174/2013 (χρήσεις 2014 έως 2017) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής 
Συµµόρφωσης. Από το 2014 και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 
των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 
4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016. Για τις εταιρίες και τις χρήσεις οι 
οποίες δεν υπήχθησαν στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και παραµένουν 
φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίµησή µας είναι ότι οι φόροι που 
ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις και δεν 
συντρέχει λόγος διενέργειας πρόβλεψης. 
Για τη χρήση 2018 η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου έχουν υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 
πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 
2018. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 
και του Οµίλου. 
 
∆ικαστικές Υποθέσεις 
 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρίας και του Οµίλου. 
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24.  Μερίσµατα 
 

Με βάση την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν  στους µετόχους 
τουλάχιστον το 35% των κερδών που αποµένουν µετά την αφαίρεση των φόρων και την κράτηση του 
τακτικού αποθεµατικού. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 20.06.2019 
αποφάσισε την µη διανοµή µερίσµατος για την χρήση 2018. 

 

25.  Στοιχεία για το προσωπικό 
 

(α) Αριθµός προσωπικού 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου και της Εταιρίας εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06 01.01-30.06 
 2019 2018 2019 2018 

Μισθωτοί  76 75 75 74 
Ηµεροµίσθιοι 116 106 116 106 
Σύνολο προσωπικού 192 181 191 180 

 
(β) Αµοιβές προσωπικού 
 
Ο αµοιβές των εργαζοµένων του Οµίλου και της Εταιρίας έχουν ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 01.01-30.06 01.01-30.06 
 2019 2018 2019 2018 

Αποδοχές εργαζοµένων 2.064.056,30 1.912.321,40 2.055.871,75 1.900.607,93 
Εργοδοτικές εισφορές  460.126,63 426.658,54 457.820,93 423.510,45 
Λοιπές παροχές 23.883,18 11.389,47 23.883,18 11.389,47 
Σύνολο 2.548.066,11 2.350.369,41 2.537.575,86 2.335.507,85 

 

26. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 

 30.06.2019 31.12.2018 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Επιχορηγήσεις επί 
ολοκληρωθεισών επενδύσεων 

7.974.197,57 5.088.693,53 7.974.197,57 5.088.693,53 

Επιχορηγήσεις στα έσοδα 
χρήσης 2019 / 2018 

(42.769,86) (20.588,13) (949.793,87) (155.579,38) 

Επιχορηγήσεις στα έσοδα 
προηγούµενων χρήσεων 

(4.013.642,50) (2.153.024,58) (3.063.848,63) (1.997.445,20) 

Υπόλοιπο στα έσοδα 
επόµενων χρήσεων 

3.917.785,21 2.915.080,82 3.960.555,07 2.935.668,95 

Ληφθείσα Προκαταβολή 7.607.885,36 4.722.381,32 7.607.885,36 4.722.381,32 
Απαίτηση Επιχορήγησης 366.312,21 366.312,21 366.312,21 366.312,21 

 
Με την αριθµ. 70161/28-06-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ το οποίο είχε υπαχθεί µε 
την αριθµ. 16985/∆ΒΕ 2029/22-12-2006/ν.3299/2004 (ΦΕΚ 421/Β’/27-03-2007) απόφαση υπαγωγής, 
όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ν.3299/2007 (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χi). 
To ποσό της επένδυσης ανήλθε σε 12,8 εκ. ευρώ και η αναλογούσα επιχορήγηση σε 4,5 εκ. ευρώ η 
οποία έχει ήδη εισπραχθεί.  
 
Τον Ιούνιο του 2013 η µητρική εταιρία υπέβαλλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, νέο 
επιχορηγούµενο επενδυτικό πρόγραµµα του Ν.3908/2011, για τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού 
και κτιριακού εξοπλισµού συνολικού ύψους € 3,4 εκ. Το ποσοστό επιχορήγησης της επένδυσης 
ανέρχεται σε 15%. Τον Μάιο του 2014 εγκρίθηκε η υπαγωγή του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου της 
εταιρίας στην κατηγορία Γενικής Επιχειρηµατικότητας των Γενικών Επιχειρηµατικών Σχεδίων του 
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άρθρου 6 του Ν. 3908/2011. Τον Νοέµβριο του 2017 η εταιρία υπέβαλλε αίτηµα ελέγχου της 
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επενδυσης, ενώ τον 
Φεβρουάριο του 2018 εισέπραξε ποσό 146,5 χιλ. ευρώ το οποίο αντίστοιχεί στα 2/7 της αναλογούσας 
επιχορήγησης. Εντός της χρήσης του 2019 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πιστοποίησης της ολοκλήρωσης 
του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης και αναµένονται οι σχετικές Ανακοινώσεις. 
 
Η επιχορήγηση του κόστους επένδυσης υπόκειται σε περιορισµούς και προϋποθέσεις για τις οποίες 
υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εφαρµοστούν στο σύνολο τους. Για το λόγο αυτό η Εταιρία και ο 
Όµιλος λογιστικοποιούν απαιτήσεις επιχορηγήσεων έναντι ολοκληρωθεισών επενδύσεων. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση 
των εσόδων µε τη δαπάνη. 
 

27. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής & λειτουργικής µίσθωσης 
 
Μέχρι το οικονοµικό έτος 2018, οι µισθώσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων, µεταφορικών µέσων και 
εξοπλισµού ταξινοµoύνταν είτε ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις είτε ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι 
πληρωµές που πραγµατοποιoύνταν στο πλαίσιο λειτουργικών µισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα 
που έλαβε ο εκµισθωτής) χρεώνονταν στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. 
 Από την 1η Ιανουαρίου 2019, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ∆ΛΠ 17 και τις 
∆ιερµηνείες 4, 15 και 27, όλες οι συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το 
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας, αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού 
καθώς και µε αντίστοιχη υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία το µισθωµένο περιουσιακό 
στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση από τον Όµιλο. 
Η χρονική κατανοµή των υποχρεώσεων µίσθωσης στις 30.06.2019 και 31.12.2018 για την εταιρία και 
τον όµιλο έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ    

    

30.06.2019    

Ποσά σε € 
Υποχρεώσεις χρηµ/κής και 

λειτουργικης µίσθωσης 

Μείον: Μελλοντικές χρηµ/κές 
χρεώσεις χρηµατοδ.& λειτουργ. 

µισθώσεων 
Σύνολο 

Εντός του εποµένου έτους 780.743,79 -73.431,70 707.312,09 

Από 2ο έως και το 5ο έτος 1.055.316,46 -120.703,41 934.613,05 

Μετά το 5ο έτος 357.000,00 -83.268,50 273.731,50 

Σύνολο 2.193.060,25 -277.403,61 1.915.656,64 

    

31.12.2018    

Ποσά σε € 
Υποχρεώσεις χρηµ/κής 

µίσθωσης 

Μείον: Μελλοντικές χρηµ/κές 
χρεώσεις χρηµατοδ. 

µισθώσεων 
Σύνολο 

Εντός του εποµένου έτους 632.659,76 -60.832,27 571.827,49 

Από 2ο έως και το 5ο έτος 1.058.425,13 -42.325,80 1.016.099,33 

Μετά το 5ο έτος 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.691.084,89 -103.158,07 1.587.926,82 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

    
30.06.2019    

Ποσά σε € 
Υποχρεώσεις χρηµ/κής και 

λειτουργικης µίσθωσης 

Μείον: Μελλοντικές χρηµ/κές 
χρεώσεις χρηµατοδ.&λειτουργ. 

µισθώσεων 
Σύνολο 

Εντός του εποµένου έτους 737.543,79 -49.248,78 688.295,01 

Από 2ο έως και το 5ο έτος 884.216,48 -37.514,00 846.702,48 

Μετά το 5ο έτος 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.621.760,27 -86.762,78 1.534.997,49 

     
31.12.2018    

Ποσά σε € 
Υποχρεώσεις χρηµ/κής 

µίσθωσης 

Μείον: Μελλοντικές χρηµ/κές 
χρεώσεις χρηµατοδ. 

µισθώσεων 
Σύνολο 

Εντός του εποµένου έτους 632.659,76 -60.832,27 571.827,49 

Από 2ο έως και το 5ο έτος 1.058.425,13 -42.325,80 1.016.099,33 

Μετά το 5ο έτος 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.691.084,89 -103.158,07 1.587.926,82 

 

28. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες  
 

 

Οι ισοτιµίες που χρησιµοποιήθηκαν για την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας 
«BALKAN IRON GROUP SRL», από ξένο νόµισµα σε € είναι οι εξής: 
 
30.06.2019 
 
1 €  = 4,7343 RON (Ισοτιµία χρησιµοποιούµενη στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης) 
1 €  = 4,7418 RON (Ισοτιµία χρησιµοποιούµενη στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων) 
 
30.06.2018 
 
1 €  = 4,6631 RON (Ισοτιµία χρησιµοποιούµενη στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης) 
1 €  = 4,5370 RON (Ισοτιµία χρησιµοποιούµενη στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων) 
 

 

29.    ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Οικονοµικών Εκθέσεων 
 

 
Η ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση του Οµίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ, συµπεριλαµβανοµένης της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως αναπόσπαστο τµήµα αυτής, για την περίοδο που έληξε την 
30.06.2019, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο http://www.elastron.gr 
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30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων  
 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της 30.06.2019 που να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας και του οµίλου. 

 

  

Ασπρόπυργος, 24 Σεπτεµβρίου 2019 
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