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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ» 

ΠΡΟΣ ΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριµένα 
στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό δυναµικό. 

• Η Εταιρεία δεν ανέπτυξε την κύρια δραστηριότητά της µέχρι σήµερα. 
• Το αποτέλεσµα της χρήσεως 2016 είναι ζηµία -9.203 προ φόρων και -10.594 µετά τους 

φόρους. Το αντίστοιχο αποτέλεσµα κατά την προηγούµενη χρήση 2015 ήταν επίσης 
ζηµία € -8.770 προ φόρων και € -10.255 µετά τους φόρους. Οι ζηµίες οφείλονται στη µη 
ουσιαστική δραστηριοποίηση της εταιρείας µέχρι σήµερα. Αποτέλεσµα τούτου είναι, 
κατά την 31/12/2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας να έχουν περιοριστεί σε € 332.870 
(το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 560.000). Όταν η εταιρεία 
δραστηριοποιηθεί, θα µεταβληθεί προς το καλύτερο η χρηµατοοικονοµική της θέση.  
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΕΤΟΥΣ  2016 - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

• Αναµένεται η οριστική έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
Φωτοβολταϊκού Πάρκου από την αποκεντρωµένη περιφερειακή διοίκηση 
Πελοποννήσου.  

• Επίσης αναµένεται η έγκριση της αίτησης που κατατέθηκε στη ∆ΕΗ για τους όρους 
διασύνδεσης στο δίκτυο διανοµής.  

• Σχετικά µε την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο, η σχετική µας 
αίτηση προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας είναι υπό εξέταση και αναµένεται η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της χρήσεως 2017. Πιο συγκεκριµένα, έχουµε 
αιτηθεί άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό δυναµικό 105,8 MW και 
άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθµού ισχύος 7,32 MW. 

• Την 31/12/2016 υπογράφηκε πράξη παράτασης προσυµφώνου αγοραπωλησίας ακινήτων 
σύµφωνα µε την οποία παρατείνεται έως την 31/12/2017 η σύνταξη του οριστικού 
συµβολαίου αγοράς των ακινήτων στην περιοχή Κούνος Λακωνίας όπου θα αναπτυχθεί 
η δραστηριότητα της εταιρίας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω εξελίξεων, δηλαδή τη λήψη 
όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων εντός του 2017, προβλέπουµε ότι εντός της 
χρήσεως 2018 θα υπογραφεί και το οριστικό συµβόλαιο αγοράς των εν λόγω ακινήτων. 

• ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις µετά  την 31/12/2016 και έως την 
ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν ουσιωδώς τα µεγέθη 
της εταιρίας.  

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών 
από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα 
πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση 
προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και 
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κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση 
παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
εταιρία. Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον 
κλάδο των αιολικών πάρκων.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει πιστωτικό κίνδυνο αφού ακόµα δεν έχει έσοδα και πελατεία.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και 
στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων 
πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία 
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης.       

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. ∆εδοµένης της τρέχουσας 
κρίσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ο κίνδυνος 
ρευστότητας είναι µεγαλύτερος και η διαχείριση των χρηµατοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. Για 
τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε 
εξασφαλισµένη επάρκεια τραπεζικών πιστωτικών ορίων.  

 (δ) Κίνδυνος επιτοκίου 

∆ανεισµός της Εταιρείας δεν υφίσταται. Η εταιρία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών της. Οι αποφάσεις 
για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου 
λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση από τη διοίκηση. 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι µητρική της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 
καθ΄ ότι συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιό κατά (συνολικό – άµεσο και έµµεσο) ποσοστό 
94,44%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» µητρική της εταιρίας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ» συµµετέχει 
κατά ποσοστό 98,00% στο µετοχικό της κεφάλαιο. 

Ως προς τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 
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  31-∆εκ-16  31-∆εκ-15 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)  35.000   25.000 

Υποχρεώσεις προς τη µητρική Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  35.000   25.000 

 

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση και τις επεξηγήσεις, ως εντεταλµένη ∆ιοίκηση σας καλούµε 
κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2016 και να 
απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως 
σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2016. 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που 
αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 
χορήγησα µε ηµεροµηνία 9 Ιουνίου 2017. 

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΟΜΗΡΟΣ ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.», οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 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. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής 
µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί 
µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.  
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.» 
και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
της Συµβουλίου.  

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια 5 359.348 359.348 

359.348 359.348 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 5.820 7.094 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 6.387 4.668 

12.206 11.762 

Σύνολο ενεργητικού 371.555 371.110 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 8 560.000 560.000 

Zηµιές εις νέο -227.130 -216.536 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 332.870 343.464 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 3.685 2.294 

  3.685 2.294 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 35.000 25.353 

35.000 25.353 

Σύνολο υποχρεώσεων 38.685 27.647 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 371.555 371.110 
 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Πωλήσεις 0 0 

Κόστος πωληθέντων 13 0 0 

Μικτό κέρδος 0 0 

Έξοδα διοίκησης 13 -6.535 -6.669 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 15 -2.653 -2.088 

-9.188 -8.756 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά 12 -15 -14 

Αποτελέσµατα (ζηµίες) προ φόρων -9.203 -8.770 

Φόρος εισοδήµατος 14 -1.391 -1.485 
Αποτελέσµατα (ζηµίες) µετά από 
φόρους -10.594 -10.255 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1-Ιαν-15 560.000 -206.281 353.719 
Αποτελέσµατα (ζηµίες) 
χρήσεως 0 -10.255 -10.255 

31-∆εκ-15 560.000 -216.536 343.464 

1-Ιαν-16 560.000 -216.536 343.464 
Αποτελέσµατα (ζηµίες) 
χρήσεως 0 -10.594 -10.594 

31-∆εκ-16 560.000 -227.130 332.870 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16 1.733 -5.119 
Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα    12 -16 -15 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.717 -5.134 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Τόκοι εισπραχθέντες    12 1 1 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1 1 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0 0 

Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα 1.718 -5.133 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 7 4.668 9.801 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 7 6.386 4.668 

  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία αναµέται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας µε στόχο την ανάπτυξη 
και διαχείριση έργων χρήσης ΑΠΕ.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στην Κηφισιά, Ερµού 25 ΤΚ 14564. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης  στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», η οποία 
συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 98% και η οποία περιλαµβάνεται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που έχει έδρα στην 
Κηφισιά. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.etae.com.   

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Μαρτίου 
2017 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
διαδικτύου της εταιρείας, www.aiforikikounou.gr. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις 
χρήσεις  που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιµήσεων και κρίσης από την ∆ιοίκηση 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4. 

Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τις 31.12.2016 καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα 
αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

 

2.2  Νέα πρότυπα, τροποποίησεις 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. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»  

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που 
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  

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

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται 
σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες»  

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αµπέλια 
και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο 
όπως τα ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς 
φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς 
φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις 
ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων.   

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και 
τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ.  
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∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 
απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της 
καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης 
διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν 
είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση 
των λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης 
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες 
αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία 
της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται 
από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν 
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι 
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις 
– Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για 
όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 
παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 
στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆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 τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆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 µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 
είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση 
των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για 
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 
15 στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆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. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
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επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε την βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και τον λογιστικό χειρισµό σχετικά 
µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε παροχή που 
διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του 
∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί 
εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 
ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα στο ∆ΠΧΑ 4 
Ασφαλιστήρια συµβόλαια”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε 
όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της 
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, και β) 
παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την 
επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  θα 
αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα 
επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι 
έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί 
τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί. 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. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆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. 

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

 

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 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. 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα δεν έγιναν στη χρήση 2016. 

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 στον Όµιλο και 
το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 
στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας αφορούν ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και δεν αποσβένονται. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα . 

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. 
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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 ανγνωρίζεται 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, µειούµενη 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 χρηµατοοικονοµικές 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 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Ταξινόµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία.  
Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις. 
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται 
για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών 
από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες 
απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.  

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση 
να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

(δ) Χρηµατοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ώς τη λήξη είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη ληκτότητα, που η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει ως τη λήξη. Στην περίπτωση που ο Όµιλος 
πωλήσει σηµαντικό µέρος των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη, το σύνολο του 
χαρτοφυλακίου των στοιχείων που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία αυτή θεωρείται µολυσµένο και 
αναταξινοµείται στην κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση. Τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη κατατάσσονται στο µη κυκλοφορούν νεργητικό, 
εκτός από εκείνα που η ληκτότητα τους είναι µικρότερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς της 
Οικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία και κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που 
είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε 
εξαίρεση τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
τους µέσω των αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει 
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 
µέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία 
οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 
τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

2.7 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν  µετρητά και καταθέσεις όψεως. 

 

2.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  

 

2.9 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
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2.10 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την 
αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, 
η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Η αναβαλλόµενες φορολογικές απιατήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολούσα αρχή επί της οντότητας που 
φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση να γίνει µε συµψηφισµό.  

2.11 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τόκους τραπεζικών καταθέσεων καθόσον η εταιρία δεν 
δραστηριοποιήθηκε ακόµα.Τα έσοδα από τόκους λογίζονται την περίοδο που οι τόκοι γίνονται απαιτητοί. 

 

2.12 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 
Ευρώ. ∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιησεις. 

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων), 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα 
περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση της µητρικής Εταιρείας  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και ειδικότερα από την Κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και 
διαµορφώνεται στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και µη-
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. Η 
εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθότι το σύνολο των εσόδων της 
προέρχεται από τόκους τραπεζικών καταθέσεων.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και στις 
επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού 
κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο 
βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές 
της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων 

 

3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας του 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε 
δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, 
παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και την 31 ∆εκεµβρίου 2014 η εταιρία δεν έχει χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία σε εύλογες αξίες. 

 

3.3 ∆ιαχείριση 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 διοικήσεως 

Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης 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 χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις της 
Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της ∆ιοίκησης 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. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που έχουν γίνει από τη διοίκηση της εταιρείας δεν ενέχουν σηµαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων . 
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5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

Οικόπεδα &  
Κτίρια 

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 

1-Ιαν-15 0   359.348   359.348   

31-∆εκ-15 0   359.348   359.348   

Κόστος 

1-Ιαν-16 0   359.348   359.348   

31-∆εκ-16 0   359.348   359.348   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

1-Ιαν-15 0   0   0   

31-∆εκ-15 0   0   0   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2015 0   359.348   359.348   

1-Ιαν-16 0   0   0   

31-∆εκ-16 0   0   0   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 0   359.348   359.348   

 

6     Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.820   7.094   

Σύνολο 5.820   7.094   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0   0   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.820   5.671   
 
 
Στο λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις», περιλαµβάνονται : Συµφηψιστέος στην επόµενη χρήση ΦΠΑ € 
5.758 , λοιπές απαιτήσεις κατά του δηµοσίου € 12,00 και έξοδα εποµένων χρήσεων €50,00. 
 
 

7       Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 
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∆ιαθέσιµα στο ταµείο 601   601   

Καταθέσεις όψεως 5.786   4.067   

Σύνολο 6.387   4.668   

 

8      Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

   

Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές µετοχές 
Ίδιες 
µετοχές 

Σύνολο 

1-Ιαν-15   56.000   560.000   0   560.000   

31-∆εκ-15   56.000   560.000   0   560.000   

1-Ιαν-16   56.000   560.000   0   560.000   

31-∆εκ-16   56.000   560.000   0   560.000   

 

9     Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-15 

Λοιπές υποχρεώσεις 0  293   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 35.000   25.000   

Σύνολο 35.000   25.353   

Βραχυπρόθεσµες 35.000   25.353   

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη προέρχονται από ταµειακές διευκολύνσεις που έλαβε η 
επιχείρηση, στην παρούσα και σε προηγούµενες χρήσεις, από τη µητρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

 

10    ∆άνεια 

∆ε υπάρχουν δάνεια.  

11   Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή.  

Τα συµψησµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 
  31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 3.685   2.294   

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 0   0   

3.685   2.294   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 0   0   

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 0   0   

0   0   

3.685   2.294   

Η συνολική µεταβολή της χρήσεως στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος   

απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα :  

 31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 2.294   809   

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 1.391   1.485   

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 3.685   2.294   

12   Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Έσοδα τόκων 

 - Έσοδα τόκων 1   1   

   Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 1   7   

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 0   0   

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 16   15   

16   15   

   Σύνολο -15   -14   

   13 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων  0   6.000   6.000   

Φόροι-Τέλη  0   140   140   
Συνδροµές, εισφορές, δωρεές, 
επιχορηγήσεις 0   320   320   
Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων οικονοµικών 
καταστάσεων κ.λπ 0   75   75   

Σύνολο 0   6.535   6.535   
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31-∆εκ-15 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων  0   6.300   6.300   

Φόροι-Τέλη  0   80   80   
Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων οικονοµικών 
καταστάσεων κ.λπ 0   50   50   
Υλικά άµεσης ανάλωσης και έξοδα 
κοινοχρήστων 0   239   239   

Σύνολο 0   6.669   6.669   

 

14  Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Φόρος χρήσης / περιόδου 0   0   

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 11) 1.391   1.485   

Σύνολο 1.391   1.485   

15   Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-16  31-∆εκ-15 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -2.653 -2.088 

Σύνολο -2.653 -2.088 

 

16  Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσης -10.594 -10.255 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές : 

Φόρο εισοδήµατος 1.391 1.485 

Αποσβέσεις ενσώµατων & άυλων παγίων   5 & 6 0 0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 14 0 0 

Προβλέψεις 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 

Έσοδα τόκων  12 -1 -1 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  12 16 15 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0 0 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.274 -1.423 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.647 5.060 
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Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.733 -5.119 

 

17   Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

- Στις χρήσεις από το 2011 έως και το  2015 η εταιρία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τις 
χρήσεις 2014 και 2015. Για όλες τις χρήσεις της χορηγήθηκε «Φορολογικό Πιστοποιητικό» µε τύπο 
«Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη», το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ. Οικονοµικών.  

 - Για τη χρήση 2016 η Εταιρεία δεν έχει ελεγθεί φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η 
εκτίµηση της διοίκησης είναι ότι σε ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις διαφορές οι οποίες να έχουν σηµαντική επίδραση στην Οικονοµική Θέση της Εταιρείας. 

Κατά τα λοιπά δεν υφίστανται άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. 

18   Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

  31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις  35.000  25.000 

19   Λοιπές σηµειώσεις 

- ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία της Εταιρείας.  

- ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης . 

- Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη . 

-Οι συνολικές αµοιβές των Νοµίµων Ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2016 
ανέρχονται σε € 3.000 ( για την προηγούµενη χρήση 2015 είχαν ανέλθει επίσης σε € 3.000). 

 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα έως την 31/12/2016 και µετά την 
ηµεροµηνία αυτή που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονοµική επιφάνεια της Εταιρείας. 

Αθήνα, 29 Μαρτίου  2017 

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ & 
∆νων Σύµβουλος 

Ενας Σύµβουλος Ο οικον. ∆/ντής     Η Υπεύθυνη 
Λογιστηρίου   

    

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας     Ιωάννης Φ. Μπούκης      Γεώργιος Η. Πλιάτσικας   Μαριάννα  Π. Εµβαλωµένου   
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Στοιχεία & πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64
Εποπτεύουσα αρχή: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Τµήµα Μητρώου / ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 007403401000, ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:998533624
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Λ.Μπόµπολας-Πρόεδρος& ∆νων Σύµβουλος, Ιωαν.Μπούκης-Σύµβουλος , Παν.Αµπέρτος-Σύµβουλος, Γεωργιος Πλιάτσικας - Σύµβουλος, Βασιλική Νιάτσου- Σύµβουλος.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.aiforik ikounou.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 29/03/2017
Ορκωτός ελεγκτής : ΟΜΗΡΟΣ ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 10461)
Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

                                 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 359.348 359.348 Κύκλος εργασιών 0 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.206 11.762 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 371.555 371.110 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. -9.188 -8.756
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 560.000 560.000 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -9.203 -8.770
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -227.130 -216.536 Μείον φόροι -1.391 -1.485

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 332.870 343.464 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους -10.594 -10.255
Αναβαλλόµενες  υποχρεώσεις 3.685 2.294

35.000 25.353

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 38.685 27.647
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 371.555 371.110 -9.188 -8.756

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2016 31/12/2015
Αποτελέσµατα προ φόρων -9.203 -8.770
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

31/12/2016 31/12/2015 Αποσβέσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 & 01.01.2015 αντίστοιχα) 343.464 353.719 Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1 -1
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους -10.594 -10.255 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16 15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 332.870 343.464 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.274 -1.423
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.647 5.060
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -16 -15
Καταβεβληµένοι φόροι 0 0
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.717 -5.134
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες 1 1
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1 1
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) 1.718 -5.133
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 4.668 9.800
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.386 4.668

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/03/2017
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                       

                            

`

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 007403401000, Ε∆ΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2016 έως 31/12/2016
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. Στον αναγνώστη που επιζητά να 
αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, συνιστούµε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & 
συνολικών αποσβέσεων

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές  της 31.12.2015. 2 . Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας. 3 Δεν 

υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της 

"ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συμμετέχει με ποσοστό 98% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η έμμεσα (μέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ

ΑΕ") μητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" με έδρα την Κηφισιά, η οποία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 92,42% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας, και η οποία ενσωματώνει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 6. Για τις χρήσεις από 

2011 έως 2015 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει των  Ν. 2238/1994  και Ν. 4174/2013 και έλαβε 

πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης , όλα με τύπο «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη». Για τη χρήση 2016, δεν έχει ελεγθεί 

φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο δεν αναμένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις διαφορές οι οποίες να έχουν σημαντική επίδραση στην Οικονομική Θέση της Εταιρείας. 7. Η εταιρεία  δεν 

απασχόλησε προσωπικό στις χρήσεις  2015 και 2016.

Ενας Σύμβουλος 

Ιωάννης Φ. Μπούκης    

ΑΔΤ Ξ-049014       

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δνων 

Σύμβουλος

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 

ΑΔΤ Σ-237945 

Ο Οικον. Δ/ντης 

Γεώργιος Η. Πλιάτσικας 

ΑΔΤ ΑΙ-559981

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου   

Μαριάννα Π. Εμβαλωμένου

ΑΔΤ X-714742

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 30611 Α΄ ΤΑΞΗΣ

 

 


