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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας, την περιγραφή 
και επίδραση  των σηµαντικότερων γεγονότων που έλαβαν χώρα για την κλειόµενη χρήση 2014 (01.01.-31.12.2014) 
και  και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης η εταιρία παρουσίασε ζηµίες  µετά από φόρους  ποσού € 944,47 χιλ. 
έναντι  € 1.146,26 χιλ. περίπου στην προηγούµενη χρήση. Η εταιρία εµφάνισε έσοδα  ποσού € 671 χιλ. έναντι € 729  
χιλ. για το 2013, ήτοι ποσοστό µείωσης 8% περίπου. Επίσης και στην κλειόµενη χρήση προχώρησε σε  
σχηµατισµό πρόβλεψης ποσού € 200 χιλ. για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση επίδικων και επισφαλών 
απαιτήσεων. 
 
Λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι κάτω του 10% του µετοχικού κεφαλαίου συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 47 και 48 του κ.ν.2190/1920, ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου.  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση ακινήτων  και ο κύκλος εργασιών της  προέρχεται από εκµίσθωση 
ακινήτων µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Συγκεκριµένα τα ακίνητα που εκµισθώνει η εταιρία είναι  στην 
περιοχή του κέντρου των Αθηνών  συγκεκριµένα επί των οδών Γ’ Σεπτεµβρίου και Πολυτεχνείου,  Πειραιώς 33, 
Σοφοκλέους 1,  Σοφοκλέους 2 και Αιόλου 89. Στην κλειόµενη χρήση δεν ήταν  το σύνολο των ακινήτων της εταιρίας 
µισθωµένο.  Το ακίνητο της Γ’ Σεπτεµβρίου  και της Πειραιώς 33 παρέµεινε αµίσθωτο για την κλειόµενη χρήση και  
ως εκ τούτο  η εταιρία συνεχίζει να  έχει  ως απόλυτη προτεραιότητα την  ανεύρευση νέων µισθωτών, παρά τη 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία.  
 

Σηµαντικότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι ο κίνδυνος αγοράς (µεταβολές 
στις τιµές αγοράς ακινήτων), ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, και ο κίνδυνος από µεταβολές 
επιτοκίων.  

Ο κλάδος της ανάπτυξης των ακινήτων εµπεριέχει κινδύνους που µπορεί να σχετίζονται µε παράγοντες όπως η 
γεωγραφική θέση του ακινήτου, η εµπορικότητά του, το είδος της χρήσης του ακινήτου ανάλογα µε τις µελλοντικές 
εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στην αγορά. Ο κίνδυνος µείωσης µιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους 
παράγοντες που διαµορφώνουν την αξία της αγοράς, σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται η Εταιρία. 
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Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε τις απαιτήσεις από ενοίκια που προέρχονται από συµβάσεις 
λειτουργικής µίσθωσης. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά ενδεχόµενη αδυναµία του πελάτη και αθέτηση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων µε αποτέλεσµα τη µη εξόφληση ή την καθυστερηµένη αποπληρωµή της 
υποχρέωσης, η οποία µπορεί να  επηρεάσει άµεσα και σηµαντικά τα οικονοµικά µεγέθη, τη ρευστότητα και τους 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας  αναφέρεται σε πιθανή αδυναµία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις όταν 
αυτές γίνουν απαιτητές, γι΄αυτό και η συνεχής παρακολούθηση της ρευστότητας είναι συνεχής και γίνεται από τη 
διοίκηση της Εταιρίας.  

Η µεταβολή στις αποδόσεις που µπορεί να υποστεί κάθε είδους επένδυση εξαιτίας της αλλαγής των επιτοκίων της 
αγοράς, χαρακτηρίζεται πηγή σηµαντικού κινδύνου γιατί επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό της. Η Εταιρία εκτίθεται 
σε κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται κυρίως από τις µεταβολές επιτοκίου σε µακροπρόθεσµα δάνεια. Ο δανεισµός 
είναι σε κυµαινόµενο επιτόκιο και όλο το µέρος του σε ευρώ. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη 
σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση από τη διοίκηση. 

Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη την  έκθεση στους παρακάτω κινδύνους δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα  στη διαχείριση, 
αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για τη διασφάλιση της οικονοµικής  σταθερότητας, κρίνοντας ξεχωριστά, 
αξιολογώντας και καθορίζοντας ενέργειες αντιµετώπισης των κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη 
λήψης αποφάσεων για την εφαρµογή των επενδυτικών πλάνων, την άσκηση του ελέγχου, την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της  οµαλότητας της λειτουργίας της εταιρίας. 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί  κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να 
επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις Χρήσεως 2014 
και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή  που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον ορκωτό Ελεγκτή, 
από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2014. 

Κηφισιά,  23  Μαρτίου 2015 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης 
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Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Η παρούσα 'Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που 

χορηγείται µε  ηµεροµηνία  26  Μαρτίου  2015.   

Αθήνα,  26 Μαρτίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΡΟΚΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13681 

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 Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

(ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ) 

Προς τους Μετόχους  της  Εταιρίας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων χρήσεως και 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 Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
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 οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  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 οικονοµικές 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 οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών 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 οικονοµικών 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 διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1)Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και 
επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 725.062,29 για τις οποίες έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη ποσού ευρώ 600.000,00 για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των 
επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρία 
πρόβλεψη ποσού ευρώ 600.000 υπολείπεται κατά ευρώ 125.000,00 περίπου του ποσού που έπρεπε να 
έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές 
αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) µε συνέπεια, η 
αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται 
αυξηµένα κατά ευρώ 125.000,00 περίπου. 2)Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της 
χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων  
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν 
έχει σχηµατίσει σχετική  πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν 
έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 
απαιτείται. 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που  µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση 
για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2014 και 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. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα,  26 Μαρτίου 2015 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΡΟΚΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13681 

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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από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Σηµ. 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5 3.012.239 3.544.661

3.012.239 3.544.661
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5 241.633 376.833
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 63.227 263.796
∆εσµευµένες καταθέσεις 7 193.875 114.755

498.735 755.384
Σύνολο ενεργητικού 3.510.975 4.300.045

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 8 3.360.000 2.850.000
Λοιπά αποθεµατικά 9 96.712 96.712
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (3.652.150) (2.702.063)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (195.438) 244.649

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα 11 2.700.000 2.040.000
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10 62.667 62.667

2.762.667 2.102.667
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 943.746 1.292.729
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 11 - 660.000

 943.746 1.952.729
Σύνολο υποχρεώσεων 3.706.413 4.055.396

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.510.975 4.300.045
 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                               

από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

 

Σηµ. 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Πωλήσεις 671.147 728.986

Κόστος πωληθέντων 13 (1.310.340) (1.402.752)

Μεικτό κέρδος (639.193) (673.766)

Έξοδα διοίκησης 13 (39.149) (23.117)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (188.056) (382.589)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (866.399) (1.079.472)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 12 (78.078) (66.785)

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (944.477) (1.146.257)

Φόρος εισοδήµατος - -
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσης (944.477) (1.146.257)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε 
€) (0,8433) (1,2066)  

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                               

από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) χρήσης (944.477) (1.146.257)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγµατικές διαφορές - -

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση - -

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - -

Λοιπά (5.610) -
Λοιπά συνολικά έσοδα /(ζηµίες) χρήσης (καθαρά, µετά 
από φόρους) (5.610) -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(ζηµίες) χρήσης (950.087) (1.146.257)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(ζηµίες) χρήσης 
αποδιδόµενα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής (950.087) (1.146.257)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - -  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2013 2.850.000 96.712 (1.555.806) 1.390.905

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) χρήσης - - (1.146.257) (1.146.257)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης - - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά µετά από 
φόρους) - - - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά  έσοδα χρήσης - - (1.146.257) (1.146.257)

31 ∆εκεµβρίου 2013 2.850.000 96.712 (2.702.063) 244.649

1 Ιανουαρίου 2014 2.850.000 96.712 (2.702.063) 244.649

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) χρήσης - - (944.477) (944.477)

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 510.000 - 510.000

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων - - (5.610) (5.610)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά µετά από 
φόρους) 510.000 - (5.610) 504.390

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 510.000 - (950.087) (440.087)

31 ∆εκεµβρίου 2014 3.360.000 96.712 (3.652.150) (195.438)

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                               

από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (944.477) (1.146.257)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις - -

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (356) (2.938)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 78.434 69.723
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 667.621 1.019.939

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (349.232) 464.825

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (78.185) (69.722)

Καταβεβληµένοι φόροι - -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (626.195) 335.571

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 356 2.938

∆εσµευµένες καταθέσεις 7 (79.120) 531.761
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) (78.764) 534.699

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 510.000 -

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (5.610) -

Εξοφλήσεις δανείων 11 - (660.000)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) 504.390 (660.000)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) (200.569) 210.270

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 6 263.796 53.527
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 6 63.228 263.796

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, στήν ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.  

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., οι οποίες είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.ellaktor.com.   

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ  Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα και είναι η µητρική της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  23 Μαρτίου 2015. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

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

Οι παρούσες εταιρικές οικονοµικές 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 και ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί 
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών 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 οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4. 

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 
και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια 
της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών 
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για 
τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και 
τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι 
κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος 
ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και 
τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά 
δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. 
Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 
ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο 
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µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε 
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του 
∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού 
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 
µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την 
οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη 
ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από 
την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις 
που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) 
λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν  έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη 
αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν 
υπάρχει αποµείωση. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί 
ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 
αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. 

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 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση 
της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων 
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µοντέλο του ∆ΛΠ 39.  H Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές 
του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 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 Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17 Ιουνίου 
2014) 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη 
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του 
οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί 
την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης 
αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα 
συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν 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» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

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’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

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. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

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. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή 
και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28 σχετικά µε την 
πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή 
κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας 
συναλλαγής που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή 
ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια 
δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση ενοποίησης”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους 
από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆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’. 
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∆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 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.   

 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια 
(συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 
39/∆ΠΧΑ 9. 
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∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως 
αποκλειόµενα. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2016) 

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

∆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 απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν 
απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

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. 

 

2.3 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία  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. 

(β) Εταιρεία ως εκµισθωτής  

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών µισθώσεων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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2.4 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το 
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

2.5 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. 

2.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.7 ∆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. 

 

2.8 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται από λειτουργικές µισθώσεις.  

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, κάθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των κινήτρων 
αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση. 

2.9 Συγκριτικές πληροφορίες 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση κατά 
την παρούσα χρήση.   

2.10 Στρογγυλοποιήσεις  

Τα ποσά που εµπεριέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ, διαφορές που 
ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 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 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 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και των µισθωµάτων.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συµφωνίες µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες, µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα. Η Εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων  

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική της Εταιρείας 
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας. 
Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου 
επιτοκίου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2014, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 6.750 (2013: ευρώ 6.750). Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα προ 
φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση 
των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται από την οικονοµική διεύθυνση και στοχεύει στη διασφάλιση της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρίας , την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την 
πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτική ικανότητας της Εταιρίας  θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός της 
(ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα) .    
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από  1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
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Ο Καθαρός ∆ανεισµός της Εταιρίας  στις 31/12/2014 και 31/12/2013, αντίστοιχα, είναι θετικός  (η  Εταιρία δεν  
διαθέτει δηλαδή καθαρά διαθέσιµα) και παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Όλα το ποσά είναι σε ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός - 660.000 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 2.700.000 2.040.000 

Σύνολο δανείων 2.700.000 2.700.000 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  257.102 378.551 

Καθαρός ∆ανεισµός 2.442.898 2.321.449 

 

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 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές 
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 
υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του 
φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 
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5 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Πελάτες 837.384 765.589

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (600.000) (400.000)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 237.384  365.589  

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 3.004.654 3.537.075

Προκαταβλητέοι -παρακρατούµενοι φόροι 53 3.448

Προσωρινοί λογαριασµοί σε απόδοση - 1.000

Έξοδα επόµενων χρήσεων 4.196 6.795

Λοιπές Απαιτήσεις 7.586 7.585

Σύνολο 3.253.872 3.921.493

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 3.012.239 3.544.661

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 241.633 376.833
Σύνολο 3.253.872 3.921.493

 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων  Πελατών  στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και  31 ∆εκεµβρίου 2013 αντίστοιχα 
έχει ως εξής :  

Ανάλυση ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών:                      31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

0  - 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 18.577 25.777

3  - 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 19.721 17.816
6 µήνες - 1έτος πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. 
Καταστάσεων 33.487 18.282

1 - 2 έτη πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 61.874 150.022

2 - 3 έτη πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 150.022 214.665
Πάνω από 3 έτη πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. 
Καταστάσεων 553.702 339.028
Σύνολο 837.384 765.589

 

 

6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.323 2.195

Καταθέσεις όψεως 61.905 261.601

Σύνολο 63.227 263.796
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7 ∆εσµευµένες καταθέσεις 

Οι δεσµευµένες καταθέσεις της Εταιρίας ανέρχονται στις 31.12. 2014 σε ευρώ 193.875 και στις 31.12.2013 σε ευρώ 
114.755. 

Οι δεσµευµένες καταθέσεις αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων έργων, αφορούν είτε 
λογαριασµούς εσόδων όπου καταθέντονται τα έσοδα του έργου πριν την κάλυψη εγκεκριµένων δαπανών ή 
λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων τοκοχρεολυσίων για την αποπληρωµή των επόµενων χρονικά 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων. 

 

8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2013 950.000 3,00 2.850.000  2.850.000  

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2013 950.000 3,00 2.850.000 2.850.000

1 Ιανουαρίου 2014 950.000 3,00 2.850.000  2.850.000  

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 170.000 3,00 510.000 510.000

31 ∆εκεµβρίου 2014 1.120.000 3,00 3.360.000 3.360.000  

 

Με την από  24/02/2014 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό € 510.000, µε την έκδοση 170.000 κοινών ανωνύµων µετοχών 
αξίας 3 ευρώ η κάθε µία. 

9 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & Εκτακτα 
Αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2013 4.817 86.767 5.128 96.712
31 ∆εκεµβρίου 2013 4.817 86.767 5.128 96.712

1 Ιανουαρίου 2014 4.817 86.767 5.128 96.712
31 ∆εκεµβρίου 2014 4.817 86.767 5.128 96.712
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10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Προµηθευτές 24.923 28.131

∆εδουλευµένοι τόκοι 250 1

Ασφαλιστικοί οργανισµοί & λοιποί φόροι/τέλη 24.173 36.652

Λοιπές υποχρεώσεις 284.607 618.298

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη 672.461 672.314

Σύνολο 1.006.413 1.355.396

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 62.667 62.667

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 943.746 1.292.729

Σύνολο 1.006.413 1.355.396  

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

 

11 ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 2.040.000 2.040.000

Μεταφoρά από βραχυπρόθεσµο δανεισµό 660.000 -
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.700.000 2.040.000

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 660.000 660.000

Μεταφορά σε µακροπρόθεσµο δανεισµό (660.000) -
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων - 660.000

Σύνολο δανείων 2.700.000 2.700.000
 

 

Την 24η Νοεµβρίου 2014 η εταιρία προέβη σε τροποποίηση του από 29/12/2008 Οµολογιακού στης ∆ανείου  µε 
κυριότερη τροποποίηση αυτής την ς αποπληρωµή του συνόλου του  δανεισµού στην λήξη της σύµβασης ήτοι την 
31/12/2016. 

Το νόµισµα του δανεισµού της Εταιρείας είναι το ευρώ. Τα κυµαινόµενα επιτόκια δανεισµού είναι Euribor 3µήνου, 
πλέον περιθωρίου. 

Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη. 
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η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
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12 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις (78.434) (69.723)

Έσοδα τόκων / χρεογράφων 356 2.938

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων (78.079) (66.785)

Σύνολο (78.079) (66.785)
 

 

 

13 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

31-∆εκ-13 31-∆εκ-12 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 1.313.931 - 1.313.931 1.279.720 4.747 1.284.468 

Παροχές τρίτων (∆ΕΗ- ΟΤΕ- κιν. Τηλεφωνία 
κλπ) 30.334 - 30.334 31.099 - 31.099 

Ασφάλιστρα  11.295 - 11.295 13.854 - 13.854 

Λοιπές παροχές τρίτων 850 - 850 792 - 792 

Φόροι-Τέλη 39.240 5.991 45.231 45.830 9.307 55.137 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων  5.282 12.900 18.182 4.174 29.363 33.537 

Συνδροµές εισφορές δωρεές  - 450 450 - 420 420 

Έξοδα δηµοσιεύσεων οικον. Καταστάσεων - 2.079 2.079 - 3.595 3.595 

Λοιπά έξοδα 1.819 1.548 3.367 1.929 - 1.929 

Σύνολο 1.402.752 23.117 1.425.869 1.377.398 47.433 1.424.831 
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η
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14 Λοιπά έσοδα /(έξοδα ) 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) (4.317) (80)

Λοιπά κέρδη/(ζηµίες) 16.260 -

Έσοδα/(έξοδα) προηγουµένων χρήσεων - (32.509)
Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές 
απαιτήσεων  (200.000) (350.000)
Σύνολο (188.056) (382.589)

 

Στην κλειόµενη χρήση σχηµατίστηκε πρόβλεψη για επισφαλείς –επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ 200 χιλ., 
αντίστοιχα στη χρήση του 2013 είχε σχηµατιστεί  πρόβλεψη ποσού  ευρώ 350χιλ.  

 

15 Φόρος Εισοδήµατος 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και 
ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής δεν έχουν  καταστεί οριστικά. Κατά την εκτίµησή 
µας οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

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 και στις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, 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.  

 

16 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις 
από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  
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17 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Υπόλοιπα Συνδεδεµένων Μερών 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Απαιτήσεις από την µητρική - -

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη - -

Υποχρεώσεις προς την µητρική 369 221

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 672.092 672.092

Εσοδα / Εξοδα συνδεδεµένων µερών
1/1/2014-

31/12/2014
1/1/2013-

31/12/2013
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη - -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  µητρική 120 180

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη - -

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης - -

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -  

 

 

 

18 Λοιπές σηµειώσεις 

• Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31.12.2013. 

• ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2014 και 2013 αντίστοιχα. 

• Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2014 ανέρχονται σε ευρώ 9.400. 
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19 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία στα 
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆.Π.Χ.Α. 

 

Αθήνα,   23 Μαρτίου 2015 
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