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I. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους 

της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 

31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως 

ισχύει.   

 

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 

γνώμη μας. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία 

περιγράφει ότι  το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας 

υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα 

να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της 

υποχρεώσεων. Επιπλέον, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί 

αρνητικό.  

 Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2, οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους  

αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με 

το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
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δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και 

εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά 

της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 

Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 

έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 

να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν 

από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
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μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

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

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του 

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

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΣΠΗΝΤΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.  

 

 
Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 

 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151 Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221 

 
 

 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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II. Έκθεση Διαχείρισης Διοίκησης 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 
Κύριοι, μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α  του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλομε συνημμένως στη Γενική 
Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017 με τις παρατηρήσεις μας 
πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας : 
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 35,889,834.65 ευρώ, έναντι 33,546,435.86 ευρώ 
της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή, σημείωσε αύξηση κατά 2,343,398.79 ευρώ ή σε ποσοστό 7% 
περίπου. Επίσης, τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1,118,395.40 ευρώ, έναντι κερδών 
871,906.34 ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.  

 
2. Οικονομική θέση της εταιρείας : 
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην 
εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως με την επιφύλαξη μόνο της 
επισφάλειας ορισμένων απαιτήσεων κατά πελατών και λοιπών χρεωστών. 
Επίσης ο δείκτης μικτού κέρδους αυξήθηκε από 19,96% το 2016 σε 20,95% το 2017 και τα 
αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από 1,488,407.72 ευρώ το 2016 σε 1,738,786.82 το 2017, 
παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,82%. 

 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2017, παρουσιάζονται 
δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας. 
1. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 
31/12/2017 

  
31/12/2016 

 
α) Κυκλοφορούν ενεργητικό 21,435,421.06 98% 21,515,372.32 98% 

 Σύνολο ενεργητικού  21,965,392.66   21,995,780.02  

 
     

  
 

β) Πάγιο ενεργητικό 529,971.60 2% 480,407.70 2% 

 Σύνολο ενεργητικού  21,965,392.66   21,995,780.02  

 
       

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. 

       
γ) Ίδια κεφάλαια -3,436,888.56 -14% -3,686,881.32 -15% 

 Σύνολο υποχρεώσεων  23,986,553.68   24,360,395.52  

 
       

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

       
δ) Σύνολο υποχρεώσεων 23,986,553.68 109% 24,360,395.52 111% 

 Σύνολο παθητικού  21,965,392.66   21,995,780.02  

 
     

  
 

ε) Ίδια κεφάλαια -3,436,888.56 -16% -3,686,881.32 -17% 

 Σύνολο παθητικού  21,965,392.66   21,995,780.02  

        
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

       
στ) Ίδια κεφάλαια -3,436,888.56 -649% -3,686,881.32 -767% 

 Πάγιο ενεργητικό  529,971.60   480,407.70  

        



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017 

ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

9 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 

       
ζ) Κυκλοφορούν ενεργητικό 21,435,421.06 89% 21,515,372.32 88% 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  23,986,553.68   24,360,395.52  

        Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

       
η) Κεφάλαιο κινήσεως -2,551,132.62 -12% -2,845,023.20 -13% 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό  21,435,421.06   21,515,372.32  

 
       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων). 

  
2. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 31/12/2017 
  

31/12/2016 
 

α) 
Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως  1,738,786.82 5% 1,488,407.72 4% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών  35,889,834.65   33,546,435.86  

 
 

 
     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων 
και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

       

β) 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων 1,118,395.40 3% 871,906.34 3% 

 Σύνολο εσόδων  36,191,415.33   33,827,033.94  

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της 
έσοδα 

       

γ) 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων 1,118,395.40 -33% 871,906.34 -24% 

 Ίδια κεφάλαια  -3,436,888.56   -3,686,881.32  

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

       
δ) Μικτά αποτελέσματα 7,518,690.03 21% 6,701,893.09 20% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών  35,889,834.65   33,546,435.86  

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. 

 
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας : 
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα 
διατηρήσει τη θετική πορεία των οικονομικών της μεγεθών. 

 
4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα : 
Δεν υπάρχει. 

 
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα : 
Δεν υπάρχει. 
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6. Ακίνητα της εταιρείας : 
Δεν υπάρχουν. 

 
7. Καταστήματα-Σημεία εξυπηρέτησης της εταιρείας : 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 λειτουργούσαν περίπου 200 καταστήματα-σημεία εξυπηρέτησης 
SPEEDEX σε όλη την Ελλάδα. Η παρουσία των καταστημάτων SPEEDEX είναι σε όλες τις πρωτεύουσες 
Νομών και όλες τις άλλες κύριες πόλεις της επαρχίας κατ’ αναλογίαν. Παράλληλα η εταιρεία σχεδιάζει 
την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της για την διευκόλυνση των πελατών/ 
καταναλωτών. 
Τα καταστήματα αυτά διαχειρίζονται κατά πλειοψηφία συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση 
πρακτορείας με την εταιρεία.  
Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο καταστημάτων υποστηρίζεται από ένα σύνθετο δίκτυο χερσαίων, 
ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών, δύο κέντρα διαλογής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και τέσσερα 
διαμετακομιστικά κέντρα (Λαμία, Λάρισα, Κόρινθος, Ρίο). 
 
8. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Η Εταιρεία αξιολογεί τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το 2018, κυρίως λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  
Συγκεκριμένα: 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας διενεργούνται σε Ευρώ και επομένως η εταιρεία δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του 
συνόλου των απαιτήσεων από τους πελάτες και τους πράκτορές της, σύμφωνα µε τους όρους 
αποπληρωµής. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη 
υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει επίσης τη λήψη καλυμμάτων και εγγυήσεων. 
Κίνδυνος αγοράς 
Ουσιαστικός κίνδυνος αγοράς δεν υφίσταται, αφού η ανάπτυξη του κλάδου των ταχυμεταφορών 
συνδέεται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η τάση μεσοπρόθεσμα είναι παγκοσμίως, 
αλλά και στην Ελλάδα, ανοδική χωρίς να συνδέεται σημαντικά με την πορεία της οικονομίας, αλλά με 
την μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, αναμένεται οι εταιρείες 
ταχυμεταφορών να έχουν διαρκή αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κάτι το οποίο θα επιδιώξει να 
επιτύχει και η SPEEDEX.  
Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η SPEEDEX εντάσσεται στους γενικότερους κινδύνους της χώρας δηλ. της 
υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας και των ζυμώσεων της περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν αστάθεια. 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές 
επιτοκίων.  
Η εταιρεία έχει έντοκες υποχρεώσεις σε τράπεζες και αντιμετωπίζει σημαντικό επιτοκιακό κίνδυνο 
αλλά εκτιμά ότι η πορεία εξέλιξης των επιτοκίων στην επομένη χρήση θα αποβεί θετική για την 
εταιρεία. 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να 
προκύψουν σημαντικές οικονομικές απώλειες.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
διαθεσίμων. 
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Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των 
ταμειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η 
Εταιρία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις. 

 
9. Λήψη μέτρων βιωσιμότητας 
Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα 
για την περιστολή των δαπανών και την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων τα οποία 
περιγράφονται συνοπτικά σε άλλο χωριστό θέμα της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων.  
Παράλληλα, η εταιρεία θα προχωρήσει σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, μέσω των οποίων 
αποβλέπει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες δίνοντας τη δυνατότητα για 
ακόμα πιο δυναμική παρουσία στο χώρο και μεγαλύτερα έσοδα.  
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι με την συνδυαζόμενη πολιτική αύξησης του κύκλου εργασιών, 
συγκράτησης των δαπανών, νέων επενδύσεων και τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές, δεν θα 
αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας στην επόμενη χρήση 2018 και παράλληλα 
θα γίνει σημαντική πρόοδος στην κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. 
 
10. Κοινωνική Ευθύνη  
Η Εταιρεία, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πιστεύει ότι η ανακύκλωση 
αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού είτε για μια χώρα, είτε για έναν οργανισμό. Στην κατεύθυνση 
αυτή έχει ενταχθεί σε σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
παντός τύπου (π.χ. χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές). 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έλαβε κατά την χρήση του 2017 πιστοποίηση Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001:2004. 
 
11. Εργασιακά Ζητήματα  
Η Εταιρεία παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους και σέβεται τα δικαιώματά τους (όπως για την 
ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις φύλου, θρησκείας κλπ., για τον σεβασμό της προσωπικότητάς τους 
κλπ) τηρεί δε έναντι αυτών τις συμβατικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις της αναφορικά με τις αμοιβές 
και τους λοιπούς όρους της εργασιακής τους σχέσης. Η εταιρεία από το 2006 συνάπτει διετείς 
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του προσωπικού. 
 
Η εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της στους χώρους 
εργασίας τους απασχολώντας τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας για την διαφύλαξη των εν λόγω 
διαδικασιών. Επιπλέον παρέχει στους εργαζομένους της εκπαιδευτικά σεμινάρια  ανάλογα με το 
αντικείμενο απασχόλησής τους και την αντίστοιχη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο εκάστοτε έργο 
που τους ζητείται.  Τέλος παρέχει τη δυνατότητα ένταξης τόσο του προσωπικού όσο και των 
εξαρτώμενων μελών, που ο εκάστοτε εργαζόμενος επιθυμεί, σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης. 

 
12. Άλλα σημαντικά γεγονότα  
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2017 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά 2 εκ. ευρώ 
που θα συνοδευτεί από συμφωνία έκδοσης κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου για το υπόλοιπο 
ποσό.  
 
13. Διόρθωση λαθών προηγουμένων χρήσεων 
Στην παρούσα περίοδο 2017 διορθώθηκαν σφάλματα προηγούμενων περιόδων αναδρομικά με σκοπό 
την εύλογη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα οι 
διορθώσεις αφορούν: 
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Α. την αναγνώριση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού όπως προβλέπεται από την παρ. 13 του 
άρθρο 22 ν.4308/2014 με βάση αναλογιστική μελέτη, 

Β. την διενέργεια αποσβέσεων ενσώματων και άυλων περιουσιακών που δεν είχαν καταχωριστεί σε 
προηγούμενες περιόδους και 

Γ. την διαγραφή μη ανακτήσιμων εμπορικών απαιτήσεων που παρέμεναν ακίνητες επί σειρά ετών και 
δεν είχαν απομειωθεί σε προηγούμενες περιόδους. 

Τα σφάλματα αυτά υποδεικνύονταν στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών των προηγούμενων 
περιόδων. 

Παρατίθεται η επίδραση των ανωτέρω διορθώσεων λαθών στον ισολογισμό της εταιρείας: 

 

Κονδύλι Ισολογισμού και τύπος 
λάθους 

Αναδιατυπωμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2015 

Δημοσιευμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2015 
Επίδραση 

Ακίνητα (Β) 80,602.07 82,126.93 (1,524.86) 

Λοιπός εξοπλισμός (Β) 250,352.25 907,193.77 (656,841.52) 

Λοιπά άυλα (Β) 368,391.81 458,686.47 (90,294.66) 

Εμπορικές απαιτήσεις (Γ) 7,499,851.83 8,399,514.29 (899,662.46) 

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους (Α) -1,034,173.03 0.00 (1,034,173.03) 

Αποτελέσματα εις νέο -5,697,634.89 -3,015,138.36 (2,682,496.53) 

 

  

Κονδύλι Ισολογισμού και τύπος 
λάθους 

Αναδιατυπωμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2016 

Δημοσιευμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2016 
Επίδραση 

Ακίνητα (Β) 79,690.41 81,215.27 (1,524.86) 

Λοιπός εξοπλισμός (Β) 300,621.98 957,463.50 (656,841.52) 

Λοιπά άυλα (Β) 14,880.08 105,174.74 (90,294.66) 

Εμπορικές απαιτήσεις (Γ) 7,248,581.89 8,148,244.35 (899,662.46) 

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους (Α) 

1,205,265.82 0.00 1,205,265.82 

Αποτελέσματα εις νέο (5,520,140.04) (2,666,550.72) (2,853,589.32) 

 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017 

ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

13 
 

 

Παρατίθεται η επίδραση των ανωτέρω διορθώσεων λαθών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
της εταιρείας στη συγκριτική περίοδο: 

Κονδύλι Κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης και 

τύπος λάθους 

Αναδιατυπωμένο 
κονδύλι 

κατάστασης 
αποτελεσμάτων 

χρήσης 2016 

Δημοσιευμένο 
κονδύλι 

κατάστασης 
αποτελεσμάτων 

χρήσης 2016 

Επίδραση 

Κόστος πωλήσεων  (26,844,542.77) (26,798,757.41)  (45,785.36) 

Μικτό Αποτέλεσμα 6,701,893.09 6.747.678,45 (45,785.36) 

Έξοδα διοίκησης  (2,965,680.52) (3,496,607.73) (19,077.23) 

Έξοδα διάθεσης  (1,348,808.62) (1,337,362.28) (11,446.34) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 871,906.34 948.215,27 (76,308.93) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

272,278.71 348.587,64 (76,308.93) 

 
 
Μετά τα ανωτέρω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
31ης Δεκεμβρίου 2017 και την απαλλαγή από κάθε ευθύνης αποζημιώσεως επί των Οικονομικών  
Καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης της υπολόγου χρήσεως των ελεγκτών και την δική μας. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗ 
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ν. 4308/2014) 

III. Ισολογισμός 31/12/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 2017  
2016 

(αναδιατυπωμένο) 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

  
 

 
Ενσώματα πάγια 

  
 

 
Ακίνητα 3.2.3 & 6.1 123,224.47 79,690.41 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3.2.3 & 6.1 9,663.15 6,084.49 

Λοιπός εξοπλισμός 3.2.3 & 6.1 305,150.68 300,621.98 

Σύνολο 
 

438,038.30 386,396.88 

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

 
 

Λοιπά άυλα 3.2.3 & 6.4 9,747.58 14,880.08 

Σύνολο 
 

9,747.58 14,880.08 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 

Δάνεια και απαιτήσεις 
 

82,185.72 79,130.74 

Σύνολο 
 

82,185.72 79,130.74 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

529,971.60 480,407.70 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

 
 

Εμπορικές απαιτήσεις 3.2.3 &7.1.1 7,540,919.95 7,248,581.89 

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 9,409,257.48 10,913,469.35 

Προπληρωμένα έξοδα 
 

82,810.86 116,615.65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.3 4,402,432.77 3,236,705.43 

Σύνολο 
 

21,435,421.06 21,515,372.32 

Σύνολο κυκλοφορούντων  21,435,421.06 21,515,372.32 

Σύνολο ενεργητικού  21,965,392.66 21,995,780.02 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Καθαρή θέση 
 

 
 

Κεφάλαιο 8 764,612.00 764,612.00 

Υπέρ το άρτιο 8 1,056,457.37 1,056,457.37 

Σύνολο 
 

1,821,069.37 1,821,069.37 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
 

 
 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 
 

12,189.35 12,189.35 

Αποτελέσματα εις νέο 3.2.3 (5,270,147.28) (5,520,140.04) 

Σύνολο 
 

(5,257,957.93) (5,507,950.69) 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

(3,436,888.56) (3,686,881.32) 

Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 3.2.3 & 9.1 1,415,727.54 1,205,265.82 

Λοιπές προβλέψεις  9.2 0.00 117,000.00 

Σύνολο  1,415,727.54 1,322,265.82 

Υποχρεώσεις 
 

 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
 

Τραπεζικά δάνεια 
 

9,100,568.32 9,100,555.78 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.1.1 2,146,948.04 2,024,468.38 

Φόρος εισοδήματος 
 

158,823.07 165,669.80 

Λοιποί φόροι και τέλη 
 

350,845.54 367,028.31 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

312,602.84 313,532.14 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.2 11,749,568.25 12,246,838.13 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
 

167,197.62 142,302.98 

Σύνολο 
 

23,986,553.68 24,360,395.52 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

23,986,553.68 24,360,395.52 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  

21,965,392.66 21,995,780.02 
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IV. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 

  

Σημ. 

31/12/2017  
31/12/2016 

(αναδιατυπωμένο) 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
 

35,889,834.65  33,546,435.86 

Κόστος πωλήσεων 
3.2.3, 11 

(28,371,144.62)  (26,844,542.77) 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

7,518,690.03  6,701,893.09 

Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

301,580.68  280,598.08 
 

7,820,270.71  6,982,491.17 

Έξοδα διοίκησης 
3.2.3, 11 & 32 

(3,024,876.31)  (2,965,680.52) 

Έξοδα διάθεσης 
3.2.3, 11 & 32 

(1,349,933.74)  (1,348,808.62) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 
32 

(276,406.93)  (654,974.67) 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 
32 

(1,456,176.52)  (550,004.44) 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφ. στοιχείων 
 

0.00  (5,400.76) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

25,909.61  30,785.56 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

1,738,786.82  1,488,407.72 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

4,090.63  918.62 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

(624,482.05)  (617,420.00) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

1,118,395.40  871,906.34 

Φόροι εισοδήματος 
 

(749,566.11)  (599,627.63) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά φόρων 
3.2.3 

368,829.29  272,278.71 
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V. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως  

 

Σημ. 

Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο 
Αποθεματικά 

νόμων & 
κατ/κού 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

            
Υπόλοιπα 1/1/2016   764,612.00 1,056,457.37 12,189.35 (3,015,138.36) (1,181,879.64) 

Διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων 3.2.3.    (2,682,496.53) (2,682,496.53) 

Υπόλοιπα 1/1/2016   764,612.00 1,056,457.37 12,189.35 (5,697,634.89) (3,864,376.17) 

       
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/12/2016       
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 9.1        (94,783.86) (94,783.86) 
Αποτελέσματα περιόδου 3.2.3    272,278.71 272,278.71 
              
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016   764,612.00 1,056,457.37 12,189.35 (5,520,140.04) (3,686,881.32) 

       

Υπόλοιπα 1/1/2017  3.2.3 764,612.00 1,056,457.37 12,189.35 (5,520,140.04) (3,686,881.32) 

              

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 9.1        (118,836.53) (118,836.53) 

Αποτελέσματα περιόδου         368,829.29 368,829.29 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου    0.00 0.00 0.00 249,992.76 249,992.76 

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017 764,612.00 1,056,457.37 12,189.35 (5,270,147.28) (3,436,888.56) 
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VI. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2017  

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4308/2014) 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 31/12/2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Σενέκα 24, Κηφισιά, Τ.Κ. 14564 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03) 

ΓΕ.ΜΗ.: 002526601000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη 
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

Στην κλειόμενη χρήση η Διοίκηση της Εταιρείας εργάστηκε πάνω στους ακόλουθους παράγοντες: 

α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € 5,270,147.28 μειωμένες κατά € 249,992.76 
ή βελτιωμένες κατά 4.5% σε σχέση με την περυσινή χρονιά  

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των € 3,436,888.56 ή 
βελτιωμένα κατά 6.7% σε σχέση με την περυσινή χρονιά 

γ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε € 23,986,553.68 έναντι 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 21,435,421.06.  

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι με την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, την εφαρμοζόμενη πολιτική συγκράτησης των 
δαπανών, τα σχεδιαζόμενα πλάνα ανάπτυξης πωλήσεων που συνδέονται με την άνοδο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές, δεν θα αντιμετωπίσει 
προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας στην επόμενη χρήση 2018. 

Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της 
δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν 
περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της 
δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με 
τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.  
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3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και 

σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα 

όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

H εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση 

ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 
ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8-10 έτη 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8-10 έτη 

 Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

Ζημία απομειώσεως καταχωρείται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 
ανακτήσιμη αξία του.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 
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διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων 
της αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς 
λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας 
τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν 
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται 
βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το 
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου 
ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός 
από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς 
τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 
που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
είναι το μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως 
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται 
μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του 
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 
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 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 
Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών 
δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση 
ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης 
αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες 
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 
3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν 
είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 
3.1.8. Προβλέψεις 
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Οι προβλέψεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του 
ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και αποτιμούνται στα 
προκύπτοντα από αναλογιστική μελέτη ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι ετήσιες 
μεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός από τα αναλογιστικά αποτελέσματα που 
καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα εις νέο. 

3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρούνται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα 
ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές 
που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο 
που καταχωρούνται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καταχωρούνται με τη μέθοδο της 
ολοκληρωμένης συμβάσεως.  Λογίζονται τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως, συνήθως στο τέλος 
του μήνα η παροχή υπηρεσίας για το σύνολο του μήνα κ.λ.π. 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν 
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον 
έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία 
αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, 
ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 
διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 
σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
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Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρούνται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται 
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
μεταβολές αυτές δεν καταχωρούνται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρούνται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2017 διορθώθηκαν σφάλματα προηγούμενων περιόδων αναδρομικά με σκοπό 
την εύλογη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα οι 
διορθώσεις αφορούν: 

Α. την αναγνώριση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού όπως προβλέπεται από την παρ. 13 του 
άρθρο 22 ν.4308/2014 με βάση αναλογιστική μελέτη, 

Β. την διενέργεια αποσβέσεων ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, που δεν είχαν 
καταχωριστεί σε προηγούμενες περιόδους και 

Γ. την διαγραφή μη ανακτήσιμων εμπορικών απαιτήσεων που παρέμεναν ακίνητες επί σειρά ετών και 
δεν είχαν απομειωθεί σε προηγούμενες περιόδους. 

Τα σφάλματα αυτά υποδεικνύονταν στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών των 
προηγούμενων περιόδων. 

Παρατίθεται η καθαρή επίδραση των ανωτέρω διορθώσεων λαθών στον ισολογισμό της εταιρείας: 

 

Κονδύλι Ισολογισμού και τύπος 
λάθους 

Αναδιατυπωμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2015 

Δημοσιευμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2015 
Επίδραση 

Ακίνητα (Β) 80,602.07 82,126.93 (1,524.86) 

Λοιπός εξοπλισμός (Β) 250,352.25 907,193.77 (656,841.52) 

Λοιπά άυλα (Β) 368,391.81 458,686.47 (90,294.66) 

Εμπορικές απαιτήσεις (Γ) 7,499,851.83 8,399,514.29 (899,662.46) 

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους (Α) (1,034,173.03) 0.00 (1,034,173.03) 

Αποτελέσματα εις νέο (5,697,634.89) (3,015,138.36) (2,682,496.53) 
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Κονδύλι Ισολογισμού και 
τύπος λάθους 

Αναδιατυπωμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2016 

Δημοσιευμένο 
υπόλοιπο 

31.12.2016 
Επίδραση 

Ακίνητα (B) 79,690.41 81,215.27 (1,524.86) 

Λοιπός εξοπλισμός (B) 300,621.98 957,463.50 (656,841.52) 

Λοιπά άυλα (Β) 14,880.08 105,174.74 (90,294.66) 

Εμπορικές απαιτήσεις (Γ) 7,248,581.89 8,148,244.35 (899,662.46) 

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους (Α) 

1,205,265.82 0.00 1,205,265.82 

Αποτελέσματα εις νέο (5,520,140.04) (2,666,550.72) (2,853,589.32) 

 

Παρατίθεται η επίδραση των ανωτέρω διορθώσεων λαθών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
της εταιρείας στη συγκριτική περίοδο: 

 

 Κονδύλι Κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης και 
τύπος λάθους 

Αναδιατυπωμένο 
κονδύλι 

κατάστασης 
αποτελεσμάτων 

χρήσης 2016 

Δημοσιευμένο 
κονδύλι 

κατάστασης 
αποτελεσμάτων 

χρήσης 2016 

Επίδραση 

Κόστος πωλήσεων  (26,844,542.77) (26,798,757.41)  (45,785.36) 

Μικτό Αποτέλεσμα 6,701,893.09 6.747.678,45 (45,785.36) 

Έξοδα διοίκησης  (2,965,680.52) (3,496,607.73) (19,077.23) 

Έξοδα διάθεσης  (1,348,808.62) (1,337,362.28) (11,446.34) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 871,906.34 948,215.27 (76,308.93) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

272,278.71 348,587.64 (76,308.93) 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η εταιρεία προσδιορίζει τις προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους με αναλογιστική μέθοδο και έχει 
επιλέξει να αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατ’ ευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον 
(χωρίς δηλαδή να αναγνωριστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων).  

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία προβαίνει σε παρέκκλιση από τις αρχές του ν.4308/2014 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης, σύμφωνα με την παράγραφο 9 
του άρθρου 17. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Κτίρια  
Μηχαν/κός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1/1/2016 127,478.06 22,983.44 1,726,919.01 
Προσθήκες περιόδου 2,950.00 0.00 137,945.96 
Μειώσεις περιόδου 0.00 (2,950.00) (16,727.10) 

Υπόλοιπο 31/12/2016 130,428.06 20,033.44 1,848,137.87 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       
Υπόλοιπο 1/1/2016 46,875.99 12,290.28 1,476,566.76 
Αποσβέσεις περιόδου 3,805.14 1,678.34 79,292.43 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 56.52   (19.67) (8,343.30) 

Υπόλοιπο 31/12/2016 50,737.65 13,948.95 1,547,515.89 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 79,690.41 6,084.49 300,621.98 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1/1/2017 130,428.06 20,033.44 1,848,137.87 
Προσθήκες περιόδου 51,567.86 5,360.00 83,366.13 

Υπόλοιπο 31/12/2017 180,471.06 25,393.44 1,272,136.37 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1/1/2017 50,737.65 13,948.95 1,547,515.89 

Αποσβέσεις περιόδου 8,033.80 1,781.34 78,837.39 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0.00 0.00 0.00 

Υπόλοιπο 31/12/2017 57,246.59 15,730.29 966,985.65 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017 123,224.47 9,663.15 305,150.72 

 

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1/1/2016 860,886.90 
Προσθήκες περιόδου 0.00 

Υπόλοιπο 31/12/2016 860,886.90 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1/1/2016 492,495.09 
Αποσβέσεις περιόδου 353,511.73 

Υπόλοιπο 31/12/2016 846,006.82 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 14,880.08 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1/1/2017 860,886.90 
Προσθήκες περιόδου 0.00 

Υπόλοιπο 31/12/2017 860,886.90 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1/1/2017 846,006.82 
Αποσβέσεις περιόδου 5,132.50 

Υπόλοιπο 31/12/2017 851,139.32 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017 9,747.58 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Πελάτες 8,436,385.56 7,525,586.57 

Λοιποί πελάτες - Επίδικοι 80,567.65 80,567.65 
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 81,632.18 89,570.72 

Γραμμάτια εισπρακτέα 22,526.51 0.00 

Επιταγές εισπρακτέες 1,180,683.96 954,266.22 

Απομειώσεις (2,260,875.91) (1,401,409.27) 

Σύνολο 7,540,919.95 7,248,581.89 

 
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Λοιποί συνεργάτες, τρίτοι 1,027.50 1,236.00 

Αντιπρόσωποι λογαριασμοί αντικαταβολών 5,774,739.71 5,423,730.64 

Αντικαταβολές προς απόδοση 3,636,343.27 4,858,044.95 

Χρεωστικά υπόλοιπα πρακτόρων 449,219.00 572,756.01 

Λοιπές απαιτήσεις 98,465.23 57,701.75 
Απομειώσεις (550,537.23) 0.00 

Σύνολο 9,409,257.48 10,913,469.35 

 
7.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2017 31/12/2016 

Ταμείο 32,837.11 109,482.34 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3,327,834.64 2,169,569.94 

Λοιπά ισοδύναμα  1,041,761.02 957,653.15 

Σύνολο 4,402,432.77 3,236,705.43 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 764.612 κοινές με δικαίωμα ψήφου 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 764,612.00. 

Το τακτικό αποθεματικό € 12,189.35 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 
2190/1920.  
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9. Προβλέψεις 

9.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920 και σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της χώρας, στην οποία 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία.  

Η υποχρέωση αυτή έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους όρους του Νόμου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με 
τις πρακτικές και πολιτικές της Εταιρείας σε σχέση με αντίστοιχες παροχές και με την χρήση 
αναλογιστικών τεχνικών έγινε μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της παροχής, που οι εργαζόμενοι 
έχουν κερδίσει σε ανταπόδοση της υπηρεσίας τους κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες 
περιόδους.  

Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής 
μελέτης. Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την σύνθεση της δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη 
που καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και την κίνηση των σχετικών 
λογαριασμών προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό. 

Η δαπάνη για αποζημίωση προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 2017 2016 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1,205,265.81 1,034,173.03 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 96,514.46 123,327.18 

Ποσά αναγνωρισμένα στα ίδια κεφάλαια 118,836.53 94,783.86 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (4,889.27) (47,018.26) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1,415,727.53 1,205,265.81 

 
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχει ως εξής: 
 

Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης 
31/12/2017 31/12/2016 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων  
  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 89,870.58 76,310.50 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης 19,284.25 20,683.46 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας (12,640.37) 26,333.22 

Συνολικό αποτέλεσμα στην Κατάσταση Συνολικού 

εσόδου 
96,514.46 123,327.18 

Ποσά αναγνωρισμένα στα ίδια κεφάλαια 
 

  

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - οικονομικές παραδοχές 0.00 0.00 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - εμπειρία περιόδου 118,836.53 94.783.86 

Συνολικό αποτέλεσμα στα Ίδια κεφάλαια 118,836.53 94,783.86 

 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό σε σχέση με τις 
εκκρεμοδικίες για τις οποίες είχε σχηματίσει πρόβλεψη στην προηγούμενη χρήση ποσού € 
117,000.00.  
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10. Υποχρεώσεις 

10.1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές 2,077,678.81 1,935,164.70 

Τρίτοι-Λογ. πωλήσεων για λογαριασμό τους 2,565.33 2,565.33 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 72,659.85 72,536.27 

Επιταγές πληρωτέες 9,960.44 14,202.08 

Σύνολο 2,146,948.04 2,024,468.38 

 
10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 267,224.77 257,734.81 

Δικαιούχοι Αμοιβών 1,221,863.35 1,119,196.53 

Δικαιούχοι Χρηματικών Εγγυήσεων 842,591.06 758,531.06 

Πελάτες λογαριασμοί αντικαταβολών 9,411,082.98 10,092,587.32 

Πιστωτές Διάφοροι 1,202.85 13,139.16 

Δικαιούχοι Εξοδολογίων 5,603.24 5,649.25 

Σύνολο 11,749,568.25 12,246,838.13 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων  990.00 855.10 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 35,888,844.65 33,545,580.76 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 301,580.68 280,598.08 

Έσοδα κεφαλαίων 4,090.63 918.62 

Σύνολο 36,195,505.96 33,827,952.56 

   

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6,918,866.54 6,821,920.23 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 17,170,046.44 16,147,093.90 

Παροχές τρίτων 914,069.10 842,226.55 

Φόροι - Τέλη 112,975.83 104,282.14 

Διάφορα έξοδα 7,444,586.54 6,611,912.51 

Τόκοι και συναφή έξοδα 624,482.05 617,420.00 

Αποσβέσεις 93,785.03 438,287.65 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 570,620.60 667,004.44 

Σύνολο 33,849,432.13 32,250,147.42 
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12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται 

 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται  

 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 2017 2016 

  Πλήθος 
Αναλογία 

8ώρου 
Πλήθος 

Αναλογία 
8ώρου 

Μισθωτοί πλήρους απασχόλησης 248 247.58 247 246.83 

Μισθωτοί μερικής απασχόλησης (6ωροι) 9 6.81 8 5.69 

Μισθωτοί μερικής απασχόλησης (5ωροι) 1 0.63 1 0.63 

Μισθωτοί μερικής απασχόλησης (4ωροι) 1 0.50 2 1.00 

Σύνολο 259 255.52 258 254.15 

 
Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 5,142,958.41 5,108,405.06 

Παρεπόμενες παροχές 452,101.12 409,348.86 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 1,301,000.32 1,273,147.71 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 22,806.69 31,018.60 

Σύνολο 6,918,866.54 6,821,920.23 
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18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
περιοχές 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται 

 

19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται 

 

20.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 

21.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

Η εταιρεία ανήκε από κοινού σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως αυτών των ενοποιημένων καταστάσεων έχει η 
μητρική εταιρεία ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με έδρα τα επί της οδού Σώρρου 18-20 του Δήμου 
Αμαρουσίου γραφεία της και η μητρική εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ με έδρα τα επί της οδού 
Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας του δήμου Αθηναίων γραφεία της. 

Τον Δεκέμβριο του 2017 η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών που 
κατείχε η εταιρεία ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 99.11% 
του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

22.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται 

 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της 
χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη: 
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Συνδεδεμένα μέρη 31/12/2017 31/12/2016 

Σωρευτικές πωλήσεις    

Πωλήσεις υπηρεσιών σε εταιρείες Ομίλου Σφακιανάκη 179,065.63 137,230.71 

Πωλήσεις υπηρεσιών σε εταιρείες Ομίλου Φουρλή 507,896.86 480,395.55 
  686,962.49 617,626.26 

Σωρευτικές αγορές   

Αγορές αγαθών από εταιρείες Ομίλου Σφακιανάκη 372,535.89 361,634.03 

Αγορές αγαθών από εταιρείες Ομίλου Φουρλή 0.00 21,907.07 

  372,535.89 383,541.10 

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως   

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από 
εταιρείες Ομίλου Σφακιανάκη 29,596.08 9,242.17 

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από 
εταιρείες Ομίλου Φουρλή 2,057.43 168,349.10 

  31,653.51 177,591.27 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως   

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών  σε 
εταιρείες Ομίλου Σφακιανάκη 0.03 19,520.92 

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών σε 
εταιρείες Ομίλου Φουρλή 808.18 1,645.32 

  808.21 21,166.24 

26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 
υπηρεσίες διασφαλίσεως 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται 

 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα 
οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα 
μηνών 

Δεν συντρέχει/ Δεν προβλέπεται 

 

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 
νόμου 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 

 

29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  
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30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 

α) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

  31/12/2016 31/12/2016 

Καλής εκτέλεσης έργου 409,201.60 405,359.33 

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 58,468.00 290,912.57 

Σύνολο 467,669.60 696,271.90 

 
 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2017. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η 

έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2017.  

Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010. Για τις  

χρήσεις 2011 έως και 2016, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

Οι εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών οργάνων για αγωγές έναντι της εταιρείας δεν αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο η 

εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές νομικές διεκδικήσεις από τρίτους. Σύμφωνα, 

τόσο με τη Διοίκηση, όσο και με το Νομικό Σύμβουλο, οι όποιες διεκδικήσεις αυτής της μορφής δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην λειτουργία και οικονομική θέση της Εταιρείας κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 

32. Αναταξινοµήσεις 

Στην παρούσα χρήση έγιναν αναταξινοµήσεις στα συγκριτικά κονδύλια της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και στους πίνακες των σχετικών σημειώσεων, έτσι ώστε οι 
παρεχόμενες πληροφορίες στις σημειώσεις αυτές να είναι συγκρίσιμες µε αυτές της τρέχουσας 
χρήσης. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία με σκοπό την ορθότερη παρουσίαση εμφάνισε τις απομειώσεις 
και τις αναστροφές απομείωσης των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων στο κονδύλι «Απομειώσεις 
περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) και στο πλαίσιο αυτό αναταξινόμησε το υπόλοιπο των € 
550,004.44, το οποίο στην προηγούμενη χρήση είχε κατατάξει στο κονδύλι της Κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης «Έξοδα Διοίκησης». 
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Οι παραπάνω αναταξινοµήσεις δεν έχουν επίπτωση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας. 

Κηφισιά, 17/04/2018 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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