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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.», οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας 

“Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 

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

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη 

γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 

πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα 

σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε 

σχετικά με το θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 

η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης 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 προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 

τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 

ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 

εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
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θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

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

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται 

στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση 

για 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 βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

                                                                                                                                           Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018 

 

 Αθανάσιος Τσιαμούλος 

   Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 

 
Σημ. 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Ενσώματα πάγια 5 705.120 1.093.750 

  
705.120 1.093.750 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 7.452 6.972 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 1.692 1.202 

  
9.144 8.174 

Σύνολο ενεργητικού 
 

714.265 1.101.924 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
   

Μετοχικό κεφάλαιο 8 1.200.000 1.200.000 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 
 

(527.735) (135.074) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

672.265 1.064.926 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 42.000 37.000 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

42.000 37.000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

714.265 1.101.926 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  10 έως 19  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  
1-Ιαν έως 

 
Σημ.  31-Δεκ-17  31-Δεκ-16 

Έξοδα διοίκησης 10 (392.657) (7.293) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
 

(392.657) (7.293) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 (3) 1 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 
 

(392.660) (7.292) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης 
 

(392.660) (7.292) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  10 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 
1 Ιαν έως 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης (392.660 )  (7.292 )  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (392.660 )  (7.292 )  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  10 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 

1-Ιαν-16 
 

1.200.000 (127.782) 1.072.218 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης 
 

- (7.292) (7.292) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
    

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης  
 

- (7.292) (7.292) 

31-Δεκ-16 
 

1.200.000 (135.074) 1.064.926 

     
1-Ιαν-17 

 
1.200.000 (135.074) 1.064.926 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης 
 

- (392.660) (392.660) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
    

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης  
 

- (392.660) (392.660) 

31-Δεκ-17 
 

1.200.000 (527.734) 672.266 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  10 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

  
1 Ιαν έως 

 
Σημ.  31-Δεκ-17  31-Δεκ-16 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 
   

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 
 

(392.660) (7.292) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις 5 357 357 

Απομειώσεις 
 

388.273 - 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 
 

- (1) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

3 - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
 

(480) (21) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
 

5.000 - 

Μείον:  
   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 

(3) - 

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 
 

490 (6.957) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
   

Τόκοι εισπραχθέντες 
 

- 1 

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

- 1 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 
 

490 (6.956) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
 

1.202 8.158 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 
 

1.692 1.202 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  10 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία μέχρι σήμερα είναι ανενεργή και πρόκειται μελλοντικά να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της 

ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 

γραφεία της είναι στη Σαλαμάγκα 12 – Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα . 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την 

Κηφισιά και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2018 και 

τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών. Είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του διαδικτύου 

της Εταιρείας: www.ellaktor.com 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

     2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους . 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 

κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που 

εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν 

σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4.   

       2.1.1 Συνέχιση Δραστηριότητας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου  2017 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και 

τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

     Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 

Tα σηµάδια σταθεροποίησης και σταδιακής ανάκαµψης της Ελληνικής Οικονοµίας συνεχίστηκαν το 2017 µε το 

ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,4% (σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) για πρώτη 

φορά µετά από πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα η Ελληνική ∆ηµοκρατία, επέστρεψε στις διεθνείς αγορές µε την 

έκδοση πενταετούς οµολόγου τον Ιούλιο του 2017 ενώ οι αποδόσεις των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

έχουν διαµορφωθεί στα προ-κρίσης επίπεδα. ∆ιεθνείς οργανισµοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναβάθµισαν το 

αξιόχρεο της χώρας, το οποίο βεβαίως υπολείπεται ακόµα της επενδυτικής βαθµίδας. Στο βαθµό που συνεχιστεί η 

υλοποίηση των συµφωνηθέντων προγραµµάτων σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας, εκτιµάται ότι η 

ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2018 (σύµφωνα και µε τις προβλέψεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών 

αρµοδίων αρχών).  

Παρά τη σαφή βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, οι µακρο-οικονοµικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα παραµένουν. 

Τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης ενδέχεται να επιβαρύνουν το 

µακροοικονοµικό κλίµα και να ενισχύσουν την αβεβαιότητα ενώ υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος περιορισµού της 

αναµενόµενης οικονοµικής ανάκαµψης λόγω της υπερφορολόγησης. Ταυτόχρονα, τα µέτρα περιορισµού στην 

κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα στις 28 Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (αν και έχουν 

http://www.ellaktor.com/


                                                                             ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε. 
                             Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  

                               για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 
Όλα τα ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

(11) / (19) 

χαλαρώσει) που επίσης επηρεάζουν το οικονοµικό περιβάλλον. Η ανάγκη σταθεροποίησης του τραπεζικού 

συστήµατος παραµένει µε την επιδιωκόµενη αποκλιµάκωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Τέλος οι 

γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αυξηθεί, ενδέχεται να επηρεάσουν και το ελληνικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου 

εκτιµάται ότι και το 2018 θα αποτελεί µια χρονιά προκλήσεων για την ελληνική οικονοµία. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

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

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται 

στην εύλογη αξία.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016)  

∆ΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες” 

 H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του 

∆ΠΧΑ 12 έχει εφαρµογή σε συµµετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους αλλά δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ 

και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όµιλο και την Εταιρεία  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 

επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των 

πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της 

λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο 

του ∆ΛΠ 39.  

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “∆ικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη, να 

επιµετρούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων αντί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  

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

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα 
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µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις 

αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη 

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

έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2019)  

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό 

χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

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

περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. 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. Στο στάδιο αυτό, η Εταιρία δεν µπορεί να 

εκτιµήσει τις επιπτώσεις του νέου προτύπου στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους καθώς δεν έχουν 

οριστικοποιήσει όλες τις λεπτοµέρειες της αξιολόγησής τους για την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 16. Η Εταιρεία 

σχεδιάζει να υιοθετήσει το νέο πρότυπο την ηµεροµηνία που πρέπει να εφαρµοστεί (01.01.2019).  

∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές 

τους σε µία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης - µε 

βάση το ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πως προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή 

όταν µία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε 

ξένο νόµισµα.  

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου 

φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς 

συντελεστές. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016)  

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, 

τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις 
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συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 

ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία 

από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.  

∆ΠΧΑ 11 “Από κοινού συµφωνίες”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία 

από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από 

πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.  

∆ΛΠ 23 “Κόστος δανεισµού”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για 

τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

2.3  Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα») το οποίο είναι και το νόμισμα 

παρουσίασης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα 

και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

2.4  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. 

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

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 

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

- Κτίρια 20-40 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  

κάθε τέλος χρήσης. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.6). 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 

έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.5  Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για την 

πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την 

εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίμηση των 

ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 

ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 

απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

2.6  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν 

είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις 

δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία  δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

των απαιτήσεων με βάση τους συμβατικούς όρους.  

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 

τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης 

είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα της χρήσης.  

 

2.7  Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

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

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.8  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

 

2.9 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Διαφορές 

που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 
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3   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και τις μεταβολές ζήτησης και 

προσφοράς στην αγορά ακινήτων. 

 

3.2  Διαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την 

επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.  

 

4   Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

4.1  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 

εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις 

εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και 

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας . 

Φόρος εισοδήματος  

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του 

φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 

εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 
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5    Ενσώματα πάγια    

 

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 

Έπιπλα και 

εξαρτήματα 

Ακινητ. υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος 
    

1-Ιαν-16 1.011.991 2.007 85.120 1.099.119 

31-Δεκ-16 1.011.991 2.007 85.120 1.099.119 

     
1-Ιαν-17 1.011.991 2.007 85.120 1.099.119 

Απομείωση (388.273) - - (388.273) 

31-Δεκ-17 623.718 2.007 85.120 710.845 

     

     
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

    
1-Ιαν-16 (3.003) (2.007) - (5.010) 

Αποσβέσεις χρήσης (357) - - (357) 

31-Δεκ-16 (3.360) (2.007) - (5.367) 

     
1-Ιαν-17 (3.360) (2.007) - (5.367) 

Αποσβέσεις χρήσης (357) - - (357) 

31-Δεκ-17 (3.717) (2.007) - (5.724) 

     
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 1.008.631 - 85.120 1.093.751 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 620.000 - 85.120 705.121 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2017 η εταιρεία προχώρησε σε έκθεση εκτίμησης για αγροτεμάχιο εμβαδού 

24,476μ2 στη θέση «Κοπτολίβαδο» το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ως αποτέλεσμα της εκτίμησης προέκυψε ανάγκη απομείωσης ποσού ευρώ 388.273. 

Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 

6    Απαιτήσεις 

 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Λοιπές Απαιτήσεις 7.452 6.972 

Σύνολο 7.452 6.972 

   
Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.452 6.972 

 
7.452 6.972 
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7    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Διαθέσιμα στο ταμείο 3 3 

Καταθέσεις όψεως 1.689 1.199 

Σύνολο 1.692 1.202 

 

 

8    Μετοχικό κεφάλαιο  

 

 
Αριθμός 

μετοχών 

Μετοχικό 

κεφάλαιο  
Σύνολο 

1-Ιαν-16 60.000 1.200.000 1.200.000 

31-Δεκ-16 60.000 1.200.000 1.200.000 

    
1-Ιαν-17 60.000 1.200.000 1.200.000 

31-Δεκ-17 60.000 1.200.000 1.200.000 

 

 

9    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεμένα μέρη 42.000 37.000 

Σύνολο 42.000 37.000 

   
Βραχυπρόθεσμες 42.000 37.000 

Σύνολο 42.000 37.000 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 

10  Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 
1 Ιαν έως 31-Δεκ-17 

 
1 Ιαν έως 31-Δεκ-16 

 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  357 357 
 

357 357 

Αμοιβές τρίτων  2.000 2.000 
 

4.000 4.000 

Απομείωση ενσώματων παγίων 388.273 388.273  0 0 

Λοιπά 2.027 2.027 
 

2.936 2.936 

Σύνολο 392.657 392.657 
 

7.293 7.293 
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11  Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα – καθαρά 

 

 
1 Ιαν έως 

 
 31-Δεκ-17  31-Δεκ-16 

Έσοδα τόκων - 1 

Καθαρά (έξοδα) / Έσοδα τόκων - 1 

  Διάφορα έξοδα τραπεζών (3) - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά (3) 1 

 

 

12  Φόρος εισοδήματος 
 

 
1 Ιαν έως  

 
 31-Δεκ-17  31-Δεκ-16 

Λογιστικά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (392.660) (7.292) 

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα 
κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

(113.871) (2.115) 

   
Αναμορφώσεις 

  
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 112.599 - 

Φορολογικές ζημιές χρήσης  1.272 2.115 

Φόροι - - 

 

 

13  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της λήξης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Υποχρεώσεις 42.000 37.000 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 42.000 37.000 

     Λοιπές υποχρεώσεις 42.000 37.000 

 

 

 

14  Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

α) 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 Δημοσίου 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 
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αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού 

Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 

β) Για τις χρήσεις 2012 έως και 2015 η Εταιρεία έχει 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 και 

2015) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης.  

γ) Οι χρήσεις 2016 και 2017 δεν έχουν ελεγθεί φορολογικά. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα 

ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Κατά τα λοιπά δεν υφίστανται άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 

15  Λοιπές σημειώσεις 
 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  

2. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.  

3. Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονται σε ευρώ 2.000 (2016: ευρώ 2.000).  

 

 

Ιωάννινα , 20 Απριλίου 2018 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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