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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 5εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσεως και 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.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ» κατά την 31η 5εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 5ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση γνώµης
5ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 5ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (5ΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για
τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία
σύµφωνα µε τον Κώδικα 5εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου
5ιεθνών Προτύπων 5εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας
υποχρεώσεις

σύµφωνα

µε

τις

απαιτήσεις

της

ισχύουσας

νοµοθεσίας

και

του

προαναφερόµενου Κώδικα 5εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που
έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 18 επί των οικονοµικών καταστάσεων, όπου
περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, έχει καταστεί µικρότερο του
1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 18 επί
των Οικονοµικών Καταστάσεων η 5ιοίκηση της εταιρείας λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για
τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Η γνώµη µας δεν τροποποιείται σε σχέση µε
το θέµα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επι των οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα 5ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση

της

ικανότητας

της

Εταιρείας

να

συνεχίσει

τη

δραστηριότητά

της,

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το
να προχωρήσει σ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη
γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα 5ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί
στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές
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καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα 5ΠΕ 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 κίνδυνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε
ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την
γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να
εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις
ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό
την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
της Εταιρείας.

• Αξιολογούµε

την

καταλληλότητα

των

λογιστικών

αρχών

και

µεθόδων

που

χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 5ιοίκηση.

• 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 οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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•

Συλλέγουµε

επαρκή

και

κατάλληλα

ελεγκτικά

τεκµήρια

αναφορικά

µε

την

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των οντοτήτων για την έκφραση γνώµης επί των
οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και
την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
ελεγκτική µας γνώµη.
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
5ιαχείρισης του 5ιοικητικού 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 5ιαχείρισης του 5ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση 5ιαχείρισης του 5ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αγ. Παρασκευή, 16.07.2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ:173

ΑΜ/ΣΟΕΛ:33821
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

5

10.839

14.216

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

6

1.169

1.169

12.008

15.385

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6

337.445

355.499

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7

120.998

25.866

458.443

381.365

470.451

396.750

531.996

60.000

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

8

Λοιπά αποθεµατικά

6.100

6.100

(946.057)

(285.657)

(407.961)

(219.557)

(407.961)

(219.557)

878.413

616.308

878.413

616.308

Σύνολο υποχρεώσεων

878.413

616.308

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

470.452

396.750

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Κατάσταση αποτελεσµάτων
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

31-∆εκ-17
189.069

196.828

10

(246.385)

(301.622)

(57.316)

(104.794)

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος

31-∆εκ-16

Έξοδα διοίκησης

10

(6.064)

(28.086)

Έξοδα διάθεσης

10

(1.057.461)

(463.844)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

11

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά

12

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) περιόδου

14

465.830

407.548

(655.010)

(189.177)

(198)

(222)

(655.208)

(189.398)

0

0

(655.208)

(189.398)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθέµατικα

60.000

6.100

Ίδιες Μετοχές
0

Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους
περιόδου

31 ∆εκεµβρίου 2016

1 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

31 ∆εκεµβρίου 2017

Σύνολο

(96.259)

(30.159)

(189.398)

(189.398)

0

0

0

(189.398)

(189.398)

60.000

6.100

0

(285.657)

(219.557)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθέµατικα

Ίδιες Μετοχές

Αποτελέσµατα
εις νέον

60.000

6.100

0

(285.657)

(219.557)

(655.208)

(655.208)

Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους
περιόδου

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

0

0

0

(655.208)

(655.208)

471.996

0

0

(5.192)

466.804

471.996

0

0

(5.192)

466.804

531.996

6.100

0

(946.057)

(407.961)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Κατάσταση ταµειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

15

(368.947)

(29.898)

(208)

(255)

(369.155)

(30.153)

(2.527)

(255)

10

33

(2.517)

(222)

471.996

0

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

8

(5.192)

0

466.804

(0)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

95.133

(30.375)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου

25.866

56.241

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

120.998

25.866

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Κατάσταση συνολικών εσόδων
Ποσά σε Ευρώ
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρησης
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Λοιπά
Λοιπά συνολικά έσοδα χρησης (καθαρά µετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρησης

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

(655.208)

(189.398)

0

0

5.192

0

0

0

5.192

0

(660.400)

(189.398)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρησης αποδιδόµενα σε:
Μετόχους Εταιρείας

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης
1

Γενικές πληροφορίες

H Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ» µε δ.τ «ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ιδρύθηκε το έτος 2006. Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αριθµό 7115701000
(Πρώην Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 61416/01ΑΤ/Β/06Β335) και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι
στην Κηφισιά (διεύθυνση: Ερµού 25, ΤΚ.14564, τηλ.2108185100).
Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η κατόπιν παραχώρησης της χρήσης από τον ∆ήµο Πειραιά λειτουργία,
εκµετάλλευση και διαχείριση υπογείου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως 371 θέσεων,
ηµιυπογείου επιφανείας 1.074 τµ και ισογείου επιφανείας 968 τµ.ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, που
χωροθετείται επί των οδών 34ου Συντ.Πεζικού-Ζεύξιοος-Ευριπίδου-Ναυσικάς.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 31/12/2017, είναι η ακόλουθη:
Μπόµπολας Γ.Λεωνίδας, Πρόεδρος
Σλάβης Ιωαν.Λέανδρος, Αντιπρόεδρος
Γιόκαρης Χρ.Άγγελος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετούσης Γ.Εµµανουήλ, Μέλος
Γκερµπεσιώτης Αναστάσιος, Μέλος
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µε
ποσοστό 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία συµµετέχει µε
ποσοστό 100% στο κεφάλαιό της.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 11 Ιουλίου
2018 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.ellaktor.com

2
2.1

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης

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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΠ που έχουν
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους .
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.
2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2017 προετοιµάζονται 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.
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για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017
Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είναι εφαρµόσιµες ή δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 για την Εταιρεία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
•

∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 Νοεµβρίου 2017). Η
τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.

•

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2017 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 Νοεµβρίου 2017). Η τροποποίηση διευκρινίζει τον
λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους (δάνεια/οµόλογα) που
επιµετρώνται στην εύλογη αξία.

•

Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2018)

o

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες». Η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12, συνεχίζει να έχει
εφαρµογή σε συµµετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενες προς πώληση ή προς
διανοµή, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 (εκτός των παραγράφων Β10-Β16).

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε
µεταγενέστερες περιόδους

Τα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και
είναι υποχρεωτική σε µεταγενέστερες λογιστικές περιόδους.

•

διερµηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά η υιοθέτησή τους

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 22 Νοεµβρίου 2016). 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. H
επίδραση της εφαρµογής του προτύπου δεν αναµένεται να είναι σηµαντική για την Εταιρεία.
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•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 22 Σεπτεµβρίου 2016) & ∆ΠΧΑ
15 (∆ιευκρινήσεις) (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). Το ∆ΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων. 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. H επίδραση της εφαρµογής του προτύπου δεν αναµένεται να είναι σηµαντική για την
Εταιρεία.

•

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2019 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). 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 ή
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. H
επίδραση της εφαρµογής του προτύπου δεν αναµένεται να είναι σηµαντική για την Εταιρεία.

Λοιπά πρότυπα και διερµηνείες
Οι παρακάτω τροποποιήσεις που εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε µεταγενέστερες περιόδους δεν αναµένεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – ∆εν έχει εγκριθεί ακόµη από την Ε.Ε.). 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∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέµατα φορολογίας εισοδήµατος» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – ∆εν έχει εγκριθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση). Η εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει θέµατα που έχουν αβέβαιη φορολογική αντιµετώπιση ξεχωριστά ή
συνολικά σύµφωνα µε την προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες εκτιµήσεις για την επίλυση των θεµάτων.
Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζει το φορολογητέο αποτέλεσµα και τη φορολογητέα βάση λαµβάνοντας υπ'
όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το φορολογικό χειρισµό των συγκεκριµένων
θεµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρησιµοποιεί είτε τη µέθοδο του πιο πιθανού αποτελέσµατος ή
τη µέθοδο του αναµενόµενου αποτελέσµατος στους υπολογισµούς της.

•

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συµβάσεις» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2021 – ∆εν έχει εγκριθεί ακόµη από την Ε.Ε.). Το ∆ΠΧΑ 17 εισάγει ένα Γενικό
Μοντέλο αποτίµησης ή µια απλουστευµένη µορφή του ώστε να λογιστικοποιούνται οι ασφαλιστικές
υποχρεώσεις στις τρέχουσες αξίες και όχι στο ιστορικό κόστος. Το Πρότυπο εισάγει αρχές επιµέτρησης που
απαιτούν τη χρήση τρεχουσών και αµερόληπτων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών, κάνοντας χρήση
προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τη διαχρονική αξία του χρήµατος και έχουν προσαρµοστεί
για χρηµατοοικονοµικούς και µη, κινδύνους.
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Λοιπές τροποποιήσεις προτύπων
•

∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σε συνδυασµό µε το
∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήριες Συµβάσεις» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 3 Νοεµβρίου 2017). Το τροποποιηµένο πρότυπο
εισάγει δύο προαιρετικές επιλογές:
o δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα
λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει όταν
το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν από την έκδοση του νέου προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις,
o παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις
ασφάλειες, µια προαιρετική εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.

•

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 26 Φεβρουαρίου 2018). Η τροποποίηση παρέχει
διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που διακανονίζονται σε µετρητά και το
λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε
µετρητά, σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον, 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.

•

Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2018)
o

∆ΛΠ 28 «Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Η τροποποίηση διευκρινίζει 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.

o

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» . Η
τροποποίηση διαγράφει κάποιες βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις.

•

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – ∆εν έχει εγκριθεί ακόµη από την Ε.Ε.). Η
τροποποίηση διευκρινίζει 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 στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον
ορισµό του επενδυτικού ακινήτου και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί. Μια αλλαγή στις
προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη αλλαγής στη χρήση.

•

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «∆ικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης» (εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019
– ∆εν έχει εγκριθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα µπορεί
να επιµετρήσει πιστωτικούς τίτλους που ενσωµατώνουν δικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής, µε τη µέθοδο
του αποσβεσµένου κόστους αντί της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Η αρνητική ποινή εξόφλησης
προκύπτει όταν η πρόωρη αποπληρωµή είναι µικρότερη του µη εξοφληθέντος κεφαλαίου και τόκων.
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•

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – ∆εν έχει εγκριθεί ακόµη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα θα πρέπει να εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9
σε λοιπές µακροπρόθεσµές επενδύσεις που αφορούν συγγενείς και κοινοπραξίες και αποτελούν µέρος της
συνολικής επένδυσης.

•

Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – ∆εν έχουν εγκριθεί ακόµη από την Ε.Ε.)

•

o

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν µία οντότητα αποκτά
έλεγχο σε µια δραστηριότητα που βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποτελεί επιχείρηση, θα
πρέπει να επανεκτιµά το υπάρχον ποσοστό συµµετοχής σε εύλογη αξία, µε την διαφορά να
πιστώνεται/χρεώνεται στα αποτελέσµατα.

o

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν µία οντότητα
συµµετέχει σε µια δραστηριότητα που βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποκτά κοινό έλεγχο,
δεν θα πρέπει να επανεκτιµά το υπάρχον ποσοστό συµµετοχής σε εύλογη αξία.

o

∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φορολογικές επιπτώσεις των
µερισµάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην ίδια περίοδο που προκύπτει η υποχρέωση και στην
ίδια οικονοµική κατάσταση που αναγνωρίζονται οι συναλλαγές που δηµιούργησαν τα διανεµόµενα
κέρδη.

o

∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µε την ολοκλήρωση κατασκευής
ενός σχετικού στοιχείου ενεργητικού που χρηµατοδοτήθηκε µέσω ειδικού δανεισµού, το υπόλοιπο
των σχετικών δανείων αποτελούν µέρος του γενικού δανεισµού και επηρεάζουν το τεκµαρτό
επιτόκιο κεφαλαιοποίησης.

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου καθορισµένων παροχών, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός»
(εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – ∆εν έχουν
εγκριθεί ακόµη από την Ε.Ε.). ∆ιευκρινίζεται ότι µετά από την τροποποίηση κάποιου σχεδίου καθορισµένων
παροχών που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια µιας λογιστικής περιόδου, µία οντότητα θα πρέπει να
προσδιορίζει το τρέχων κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος βάσει των νέων υποθέσεων για
το υπόλοιπο της περιόδου.
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Αλλαγές των οποίων η έγκριση έχει αναβληθεί από την Ε.Ε.

•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 - ∆εν θα εγκριθεί από την Ε.Ε. µέχρι
την έκδοση του τελικού προτύπου)

•

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και «Συµµετοχές σε
Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας (αναβάλλεται η εφαρµογή του αλλά µπορεί να
υιοθετηθεί οικειοθελώς – ∆εν έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.)

2.3
(α)

Συναλλαγµατικές µετατροπές
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.

(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου
και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

2.4

Μισθώσεις

(α)

Εταιρεία Οµίλου ως µισθωτής

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης.
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται
στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της
διάρκειας µίσθωσής τους.
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

2.5

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

40

έτη

-

Μηχανολογικός εξοπλισµός

5-7

έτη

-

Αυτοκίνητα

5-7

έτη

-

Λογισµικό

1-3

έτη

-

Λοιπός εξοπλισµός

5-7

έτη

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 (Σηµείωση 2.7).
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.

2.6

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3
χρόνια.

2.7

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

2.8

Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

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.
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(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 στον ισολογισµό.
(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.
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 όσον
αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. 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 ενεργές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για 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.
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.

2.9

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
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δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.
Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.
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.

2.10

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 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.

2.11

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Όταν µία εταιρεία της εταιρείας αποκτά
µετοχές της Εταιρείας (Ίδιες Μετοχές) το κόστος κτήσης παρουσιάζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της
εταιρείας µέχρι οι µετοχές αυτές να ακυρωθούν ή να πωληθούν. Το κέρδος ή η ζηµιά από την πώληση ίδιων
µετοχών αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια.

2.12

∆άνεια

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

2.13

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 που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο ορατό µέλλον.
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Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νέους φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν από
τον Ν.3607/25.09.2008 άρθρο 19, παρ. 1.

2.14

Παροχές στο προσωπικό

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και
το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).
Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος
εξαρτώνται από τον εναποµείναντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την
απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη
υποχρέωση.

2.15

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση
ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον
διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

2.16

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και την διαχείριση ακινήτων λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού
ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι
πληρωτέα στην εταιρεία.
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
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2.17

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

2.18

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατατάσσονται προς πώληση και αποτιµώνται στη µικρότερη αξία
µεταξύ της τρέχουσας λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µείον τα έξοδα πώλησης, εφόσον η αξία αυτή
εκτιµάται ότι θα ανακτηθεί από τον Όµιλο µέσω της πώλησής τους και όχι από τη χρήση τους.

2.19

Στρογγυλοποιήσεις

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. ∆ιαφορές
που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.

3
3.1

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

∆εν υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι αφού δεν υπάρχουν προυποθέσεις τέτοιων κινδύνων.

(α)

Κίνδυνος αγοράς

Η εκµετάλλευση των θέσεων στάθµευσης δεν επηρεάζεται από κινδύνους της αγοράς αφού το µεγαλύτερο
ποσοστό κάλυψης των θέσεων γίνεται τοις µετρητοίς από µία µεγάλη αγορά του Πειραιά.
i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
∆εν υπάρχουν δάνεια ούτε υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα, συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγµατικοί
κίνδυνοι.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Οι ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται από τις µεταβολές επιτοκίων αφού η εταιρεία δεν έχει προς το παρόν
δανειακές συµβάσεις µε πιστωτικά ιδρύµατα.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις µακροπρόθεσµες ή βραχυπρόθεσµες που να δηµιουργούν επισφάλεια ή κίνδυνο στην
ρευστότητα της εταιρείας.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, Η εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του
και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια.
Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς πιστωτικές γραµµές για να καλύψει ταµειακές ανάγκες που ενδέχεται να
προκύψουν.
Η ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
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3.2

∆ιαχείριση Κεφαλαίων

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας των εταιρειών του
Οµιλου, την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική του ικανότητα.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός
της εταιρείας (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα) εξαιρουµένων όµως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non recourse debt)
και των αντίστοιχων ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων που είναι συνδεδεµένα µε την χρηµατοδότηση
αυτοχρηµατοδοτούµενων/συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Η εταιρεία την 31/12/2017 δεν είχε βραχυπρόθεσµα ούτε µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια.

3.3

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια),
προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

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 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 οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας . Παρά το γεγονός ότι αυτές οι
υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και 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 και της εταιρείας .
∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.

4.2

Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών
∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων.
Η εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την
διαµόρφωση της σχετικής κρίσης, Η εταιρεία θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές
ροές, κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην εταιρεία.
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν ταµειακές ροές που αποδίδονται όχι µόνο στα ακίνητα,
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αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται είτε στην παραγωγική
διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών.
Αποµείωση επενδυτικών ακινήτων
Τα επενδυτικά ακίνητα εξετάζονται για τυχόν αποµείωση όταν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών
υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όπου η ανακτήσιµη αξία είναι
µικρότερη της λογιστικής αξίας τους, τα επενδυτικά ακίνητα αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Η
εταιρεία αξιολογεί κατά την κρίση του κατά πόσο υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι ένα
επενδυτικό ακίνητο έχει υποστεί αποµείωση.

5

Ενσώµατα πάγια
Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

33.772

57.134

90.906

0

255

255

33.772

57.389

91.161

16.179

57.134

73.313

3.377

255

3.632

31 ∆εκεµβρίου 2016

19.556

57.389

76.945

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2016

14.216

0

14.216

Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

33.772

57.389

91.161

0

2.527

2.527

33.772

59.916

93.687

19.556

57.389

76.945

3.377

2.527

5.904

31 ∆εκεµβρίου 2017

22.933

59.916

82.849

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2017

10.839

0

10.839

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες εκτός από leasing
Πωλήσεις / διαγραφές
31 ∆εκεµβρίου 2016

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες εκτός από leasing
Πωλήσεις / διαγραφές
31 ∆εκεµβρίου 2017

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
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6

Απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ

31-∆εκ-17

Λοιπές Απαιτήσεις

31-∆εκ-16

338.614

356.668

(235.000)

(166.000)

Σύνολο απαιτήσεων - Συνδεδεµένα µέρη

235.000

166.000

Σύνολο

338.614

356.668

1.169

1.169

337.445

355.499

338.614

356.668

Μείον: Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ανάλυση “Λοιπών απαιτήσεων” (σύνολο):

31-∆εκ-17

Ελληνικό ∆ηµόσιο (παρακρατούµενοι &
προκαταβλητέοι φόροι π.χ. 3%, 4%, χρεωστ. ΦΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ που προκύπτει από τη ∆ήλωση
Εισοδήµατος
Προσωρινοί λογαριασµοί (∆ιαχείριση έργων σε
απόδοση)

2

5

11.640

11.640

0

105.584

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

31-∆εκ-16

64.575

71.750

262.397

167.689

338.614

356.668

Όλες οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ.

7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ποσά σε Ευρώ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

13.203

21.938

Καταθέσεις όψεως

107.795

3.928

Σύνολο

120.998

25.866

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε ευρώ.
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8

Μετοχικό κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ

Αριθµός
µετοχών

Κοινές µετοχές

Υπέρ το άρτιο

Ίδιες µετοχές

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016

5.000

60.000

0

0

60.000

31 ∆εκεµβρίου 2016

5.000

60.000

0

0

60.000

Ποσά σε Ευρώ

Αριθµός
µετοχών

1 Ιανουαρίου 2017

Κοινές µετοχές

Υπέρ το άρτιο

Ίδιες µετοχές

Σύνολο

5.000

60.000

0

0

60.000

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση)

39.333

471.996

0

0

471.996

31 ∆εκεµβρίου 2017

44.333

531.996

0

0

531.996

9

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ

31-∆εκ-17

Προµηθευτές
Προµηθευτές- Συνδεδεµένα µέρη

31-∆εκ-16

751.965

265.383

(167.052)

(167.052)

∆εδουλευµένα έξοδα

11.087

6.268

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη

18.797

18.046

Λοιπές υποχρεώσεις

96.563

326.612

Μείον: Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη

(48.046)

0

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη

215.098

167.052

Σύνολο

878.413

616.308

Μακροπρόθεσµες

0

0

Βραχυπρόθεσµες

878.413

616.308

Σύνολο

878.413

616.308

Ανάλυση “Λοιπών υποχρεώσεων” (σύνολο):
Προκαταβολές πελατών

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

35.000

35.000

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

4.768

4.175

∆ικαιούχοι αµοιβών (παροχής υπηρεσιών)

5.720

12.025

Υπεργολάβοι
∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Λοιποί πιστωτές (περιλαµβάνονται και πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστικών
λογαριασµών)
Σύνολο

0

908

3.030

2.850

48.046

254.896

0

16.759

96.563

326.612

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρω.
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10

Έξοδα ανά κατηγορία

31-∆εκ-17
Κόστος
Έξοδα
Ποσά σε Ευρώ
Σηµ ππωληθέντω ∆Ιάθεση
ς
ν
Παροχές σε
1
94.516
0
εργαζοµένους
3
Αποσβέσεις ενσώµατων
5.904
0
5
παγίων
Έξοδα επιδιόρθρωσης
και συντήρησης
8.963
0
ενσώµατων παγίων
Ενοίκια λειτουργικών
0 1.057.461
µισθώσεων
Παροχές τρίτων (∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ,
45.411
0
εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας, Φυσικό
αέριο κ.λπ )
Λοιπές αµοιβές & έξοδα
τρίτων (υπόλοιποι
35.685
0
λογ/σµοί 61)
Φόροι-Τέλη (∆ηµοτικοί
φόροι κ.λπ) (λογ/σµοί
53.390
0
63)
Έντυπα και γραφική
971
0
ύλη
Υλικά άµεσης
ανάλωσης και έξοδα
204
0
κοινοχρήστων
∆ιάφορα έξοδα
1.341
0
(υπόλοιποι λογ/σµοί 64)
Σύνολο
246.385 1.057.461

11

31-∆εκ-16
Έξοδα
διοίκηση
ς

Σύνολα

Κόστος
πωληθέντω
ν

Έξοδα
∆ιάθεση
ς

Έξοδα
διοίκηση
ς

Σύνολα

0

94.516

111.184

0

0

111.184

0

5.904

3.632

0

0

3.632

0

8.963

11.806

0

0

11.806

0

1.057.461

0

463.844

0

463.844

0

45.411

23.153

0

5.274

28.426

3.170

38.855

29.206

0

13.583

42.789

2.574

55.964

121.047

0

8.903

129.951

0

971

0

0

0

0

0

204

32

0

0

32

320

1.661

1.562

0

326

1.888

6.064

1.309.909

301.622

463.844

28.086

793.552

Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης

Ποσά σε Ευρώ

31-∆εκ-17

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

31-∆εκ-16

0

0

Ενοίκια

507.503

507.503

Έκτακτα ανόργανα έξοδα

(10.002)

(99.955)

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες)

(31.670)

0

Σύνολο

465.830

407.548

12

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά
31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

10

33

10

33

- ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών

208

255

Σύνολο

198

222

Έσοδα τόκων
- Έσοδα τόκων
Καθαρά έσοδα τόκων

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
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13

Παροχές σε εργαζοµένους

Ποσά σε .Ευρώ

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

Μισθοί και ηµεροµίσθια

73.401

91.546

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

18.479

19.638

2.635

0

94.516

111.184

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

14

Φόρος εισοδήµατος

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

Φόρος χρήσης / περιόδου

0

0

Αναβαλλόµενος φόρος

0

0

Σύνολο

0

0

Σύµφωνα µε το Ν.4172/23.07.2013, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται σε 26%
για τη διαχειριστική χρήση 2013 και µετά. Από 1/1/2015, σύµφωνα µε το Ν.4334/16.07.2015, ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήµατος ορίζεται σε 29% και η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος σε 100%.
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που
ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο
εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της
τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος
αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής
της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ποσά σε Ευρώ
Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Συντελεστής φορολογίας:
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις
αντίστοιχες χώρες

31-∆εκ-16

31-∆εκ-16

(655.208)

(189.398)

29%

29%

(190.010)

(54.926)
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Αναµορφώσεις
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Έξοδα που εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς,
δεν αναγνωρίζονται κατά ∆ΠΧΑ
Φορολογικές ζηµιές χρήσης / περιόδου

12.720

29.509

(1.506)

0

178.796

25.416

0

0

Φόροι

15

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Καθαρά κέρδη περιόδου

31-∆εκ-17

31-∆εκ-16

(655.208)

(189.398)

Προσαρµογές για:
Φόρο εισοδήµατος

15

0

0

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

5

5.904

3.632

(10)

(33)

Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

16

208

255

(649.106)

185.544

18.054

(128.928)

262.105

284.574

280.159

155.646

(368.947)

(29.898)

Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό»
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που
ελέγχει τις οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η «Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης» πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι τη δέκατη ηµέρα του
έβδοµου µήνα από το τέλος της οικονοµικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% από όλες τις εταιρείες για τις οποίες έχει υποβληθεί «Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης» για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος από
το Υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
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Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 (ανέλεγκτες
υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις
Φ.Π.Α.) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας
εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει
παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, µε την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν
µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Πέραν αυτών, κατά πάγια
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταµένης στον
Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την
επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήση 2010, 2016 και 2017. Η εκτίµηση
της εταιρείας είναι ότι οι διαφορές που ενδεχοµένως προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών
δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 η εταιρία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν. 2238/1994 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής
συµµόρφωσης από την ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ χωρίς επιφύλαξη.
Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι οικονοµικές χρήσεις 2012 και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για
σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της « Έκθεσης Φορολογικής
Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου
Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θεωρείται οριστική την 30 Απριλίου 2014.
Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2014 και 2015 διενεργήθηκε από Νόµιµο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του
Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4262/2014 και η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό
Φορολογικής Συµµόρφωσης από την BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. µε «Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη». Οι
σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις φορολογικές αρχές.

17

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
31-∆εκ-16
α)

β)

31-∆εκ-16

Απαιτήσεις

235.000

166.000

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

235.000

166.000

Υποχρεώσεις

215.098

167.052

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

215.098

167.052

∆εν πραγµατοποιήθηκαν αγορές από/πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη για τα έτη 2017 και 2016.
∆εν υπάρχουν συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη ∆.Σ και αµοιβές ∆ιεθυντών καθώς και απαιτήσεις
και υποχρεώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και µέλων της διοίκησης.

18
1.

Λοιπές σηµειώσεις
Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2017 ανέρχεται σε 6 άτοµα και την 31.12.2016
ανερχόταν σε επίσης 6 άτοµα.
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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 χιλ. (2016: ευρώ 2 χιλ.)

4.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό, συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης
της δραστηριότητας της εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα , καθώς και τα
αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση δραστηριότητας της εταιρείας.

5.

Στη χρήση 2016, επιβλήθηκαν στην εταιρεία δηµοτικοί φόροι, τέλη και πρόστιµα για τα έτη 2010 έως 2015,
συνολικού ποσού 499.773,60 για το οποίο η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγές ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων καταβάλλοντας το οριζόµενο από τη νοµοθεσία µέρος της επίδικης υποχρέωσης που ανήλθε σε
ποσό € 199.909,40. Καθώς η τελική έκβαση της υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο δεν έχει σχηµατιστεί περαιτέρω πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Κηφισιά, 11 Ιουλίου 2018
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