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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων τη̋ χρήσεω̋ που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014 

        

Κύκλο̋ εργασιών   - - 

Κόστο̋ πωληθέντων   - - 

Μεικτά αποτελέσματα   - - 

Έξοδα διοίκηση̋ 5   (11) (18) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευση̋   (11) (18) 

Κέρδη/(Ζημιέ̋) προ φόρων   (11) (18) 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ 6   2  5  

Καθαρά κέρδη/(ζημιέ̋) χρήση̋    (9) (13) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα       

        

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων   - - 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήση̋   (9) (13) 

        

    

    

    

   

    

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσει̋ στι̋ σελίδε̋ 8 έω̋ 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋  τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2015 

Ποσά σε χιλ. € 
      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014 

Πάγιο Ενεργητικό       

Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ 10  8  5 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού   8 5 

        

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 7  1  1 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8  288  297 

Σύνολο Κυκλοφορούντο̋ Ενεργητικού   289 297 

Σύνολο Ενεργητικού   297 302 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 9  314 314 

Αποτελέσματα ει̋ νέον   (22) (13) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   292 301 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋       

Προμηθευτέ̋ και λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ 11  5 1 

Φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋   - - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   5 1 

Σύνολο Υποχρεώσεων   5 1 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   297 302 

 

 

 
 

 

 
Οι σημειώσει̋ στι̋ σελίδε̋ 8 έω̋ 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31η     Δεκεμβρίου 
2015 

 

 

 

   Διαφορά    

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Υπέρ το 

άρτιο Λοιπά 

Αποθεματικά 

          

Αποτελέσματα 

ει̋ Νέο 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

       

Έναρξη Χρήσεω̋ 26.07.2013  0 0 0 0 0 

Κέρδη/(Ζημιέ̋) χρήση̋     0 0 0 0 0 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  314 0 0 (13) (13) 

Λήξη Χρήσεω̋ 31.12.2014  314 0 0 (13) 301 

       

Κέρδη/(Ζημιέ̋) χρήση̋                                        0 0 0 (9) (9) 

Λήξη Χρήσεω̋ 31.12.2015 

 

314 

 

0       0   (22) 292 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Οι σημειώσει̋ στι̋ σελίδε̋ 8 έω̋ 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014 

        

Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋       

Καθαρά κέρδη/ (ζημιέ̋) χρήση̋ προ φόρων   (11) (18) 

    (11) (18) 

Μεταβολέ̋ λογαριασμών κεφαλαίου κίνηση̋       

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων   - (1) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 11  3  1  

Ταμειακέ̋ ροέ̋ από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋   (9) (17) 

Καθαρέ̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ από λειτουργικέ̋ 
δραστηριότητε̋   (9) (17) 

        

Ταμειακέ̋ ροέ̋ από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋       

Πωλήσει̋ ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων       

Συγκέντρωση μετοχικού κεφαλαίου 10   - 314  

Μερίσματα εισπραχθέντα/(πληρωθέντα)       

Καθαρέ̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ από επενδυτικέ̋ 
δραστηριότητε̋   - 314 

        

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (9) 297 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην  έναρξη τη̋ χρήση̋  8 297 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη τη̋ χρήση̋ 8   288 297 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσει̋ στι̋ σελίδε̋ 8 έω̋ 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσει̋ επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

1. Γενικέ̋ πληροφορίε̋ 
 

Η «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την 

δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή στον κλάδο των ακινήτων και με κύριε̋ δραστηριότητε̋ 

που θα αφορούν στην αγορά, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων παντό̋ είδου̋ (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, 

οικοδομών κ.ο.κ), κατασκευή, μετασκευή και αναμόρφωση ακινήτων, ανάληψη εργολαβιών και εκτέλεση 

πάση̋ φύσεω̋ τεχνικών έργων, εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία̋, τρόπων κατασκευή̋ 

σχεδίων και μεθόδων παραγωγή̋, αντιπροσώπευση συναφών οίκων τη̋ αλλοδαπή̋ και τέλο̋ ίδρυση ή 

συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών με συναφεί̋ σκοπού̋. 

Η «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι θυγατρική κατά με ποσοστό 100% τη̋ εταιρία̋ «Avin Oil 

ΑΒΕΝΕΠ». 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Μαρούσι – Ηρώδου Αττικού 12Α.  

Οι οικονομικέ̋ αυτέ̋ καταστάσει̋ έχουν εγκριθεί προ̋ δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο τη̋ 

Εταιρεία̋ την 13η Μαρτίου 2015 και τελούν υπό την έγκριση τη̋ Τακτική̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ των 

μετόχων. 

2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(ΔΠΧΑ)  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσει̋ προτύπων και διερμηνείε̋: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσει̋ 

προτύπων και διερμηνείε̋ έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν 

κατά τη διάρκεια τη̋ παρούσα̋ χρήση̋ ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Η εκτίμηση 

τη̋ Εταιρεία̋ σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσει̋ προτύπων και νέε̋ ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέε̋ για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ 

περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχέ̋ σε Εργαζομένου̋ (2011)»  

Οι τροποποιήσει̋ του προτύπου αφορούν στι̋ εισφορέ̋  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Στόχο̋ των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τι̋ 

εισφορέ̋ εκείνε̋ που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσία̋ των εργαζομένων, όπω̋ για 

παράδειγμα οι εισφορέ̋ των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του 

μισθού και οι οποίε̋ μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστου̋ υπηρεσία̋ την περίοδο στην 

οποία αυτέ̋ οφείλονται. 

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων 

για το 2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2010-2012 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

Οι παρακάτω τροποποιήσει̋ περιγράφουν τι̋ σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που υπεισέρχονται στα πρότυπα ω̋ 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματο̋ βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 

Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχέ̋ που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η παρούσα τροποποίηση 

μετασχηματίζει του̋ ορισμού̋ «προϋπόθεση κατοχύρωση̋» και «συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋» και προσθέτει του̋ 

ορισμού̋ για το «όρο απόδοση̋» και τι̋ «συνθήκε̋ υπηρεσία̋» (που μέχρι πρότινο̋ αποτελούσαν μέρο̋ 

του ορισμού τη̋ «προϋπόθεση̋ κατοχύρωση̋»). 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» (με επακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ σε άλλα πρότυπα) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ω̋ περιουσιακό στοιχείο είτε 

ω̋ υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφορά̋. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομεί̋»  

Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τι̋ αποφάσει̋ τη̋ 

Διοίκηση̋ σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωση̋ στου̋ λειτουργικού̋ τομεί̋. Επίση̋ 

διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα παρέχει συμφωνίε̋ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των 

προ̋ παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία τη̋ οικονομική̋ οντότητα̋, μόνο εάν τα περιουσιακά 

στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση τη̋ οικονομική̋ 

οντότητα̋. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» (τροποποιήσει̋ στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με 

επακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ στι̋ βάσει̋ των συμπερασμάτων  άλλων προτύπων) 

Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ 

Αξία̋» και τι̋ τροποποιήσει̋ των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρηση̋ χωρί̋ προεξόφληση των 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τι̋ οποίε̋ δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των 

τιμολογίων του̋, εάν το αποτέλεσμα τη̋ προεξόφληση̋  είναι ασήμαντο. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 

αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την 

αναπροσαρμογή τη̋ λογιστική̋ του αξία̋. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσει̋ συνδεδεμένων μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίε̋ προσωπικού βασικών 

διοικητικών στελεχών τη̋  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία τη̋ τελευταία̋,  

τότε αποτελεί συνδεδεμένο μέρο̋ τη̋ αναφέρουσα̋ οικονομική̋ οντότητα̋ και οι παρεχόμενε̋ αμοιβέ̋ 

προ̋ αυτήν θα πρέπει να γνωστοποιούνται. 



ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 

Οικονομικέ̋ καταστάσει̋ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 

9 

 

2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων 

για το 2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2011-2013. 

Οι παρακάτω τροποποιήσει̋ περιγράφουν τι̋ σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που υπεισέρχονται στα πρότυπα ω̋ 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματο̋ βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 

Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋» 

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στι̋ πρώτε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ που 

συντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογή̋ μεταξύ τη̋ εφαρμογή̋ ενό̋ υπάρχοντο̋ 

και ισχύοντο̋ ΔΠΧΑ ή ενό̋ καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι 

υποχρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του 

νωρίτερα. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στι̋ περιόδου̋ που 

καλύπτονται από τι̋ πρώτε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ βάσει των ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογή̋ του, τον λογιστικό χειρισμό 

σχηματισμού μια̋ από κοινού συμφωνία̋ στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ ίδια̋ τη̋ από κοινού συμφωνία̋. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» 

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογή̋ τη̋ εξαίρεση̋ του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 

του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ συμβάσει̋ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», 

ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων όπω̋ ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  

ΔΛΠ 40 «Επενδύσει̋ σε ακίνητα» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί του̋ ορισμού̋ τόσο τη̋ 

συνένωση̋ επιχειρήσεων, όπω̋ ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» όσο και τη̋ επένδυση̋ σε 

ακίνητα, όπω̋ ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσει̋ σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και 

των δύο προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ του̋. 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσει̋ προτύπων εφαρμοστέε̋ για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που 

ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2016  
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίε̋» Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντα̋ ο 

αγοραστή̋ ενό̋ συμφέροντο̋ σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα στην οποία η δραστηριότητα 

αποτελεί μια επιχείρηση (όπω̋ ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσει̋ Επιχειρήσεων), να εφαρμόσει όλε̋ τι̋ 

λογιστικέ̋ αρχέ̋ συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., με 

εξαίρεση εκείνε̋ τι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. 

Επιπροσθέτω̋ η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 

και άλλα Δ.Π.Χ.Α. για τι̋ συνενώσει̋ επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ ισχύουν τόσο για την αρχική 

απόκτηση συμμετοχή̋ σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου 

ποσοστού (στην τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένω̋ δεν επιμετρούνται εκ 

νέου). Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  

Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν οι συντάκτε̋ οικονομικών καταστάσεων  στι̋ περιπτώσει̋ που απαιτείται η άσκηση τη̋ 

κρίση̋ του̋ στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών του̋, κάνοντα̋ τι̋ ακόλουθε̋ αλλαγέ̋: 

Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίε̋ δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή την 

παροχή μη σημαντικών πληροφοριών. Το σκεπτικό τη̋ παρουσίαση̋ σημαντικών πληροφοριών ισχύει για 

τα όλα τα μέρη των οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια συγκεκριμένη 

γνωστοποίηση , πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η σημαντικότητα τη̋ πληροφορία̋. Διευκρινίζεται ότι τα 

στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ μπορούν να παρουσιαστούν είτε 

αυτόνομα είτε ομαδοποιημένα ανάλογα την σχετικότητα του̋. Παρέχεται επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά 

με τα υποσύνολα στοιχείων στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και επιπλέον διευκρινίζεται ότι το μερίδιο των 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οποία λογίζεται 

σύμφωνα με την μέθοδο τη̋ καθαρή̋ θέση̋ πρέπει να παρουσιάζεται συνολικά με βάση το αν ή όχι στη 

συνέχεια θα ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων 

διάταξη̋ των σημειώσεων προκειμένου να διευκρινίσει ότι η κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό τη̋ σειρά̋ των σημειώσεων και να αποδείξει ότι οι σημειώσει̋ δεν 

χρειάζεται να παρουσιάζονται με τη σειρά η οποία μέχρι στιγμή̋ αναφέρεται στην παράγραφο 114 του ΔΛΠ 

1. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Εταιρείε̋ Επενδύσεων» Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 

Ενοποιημένε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋, ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχή̋ σε άλλε̋ οικονομικέ̋ 

οντότητε̋ και ΔΛΠ 28 Επενδύσει̋ σε Συγγενεί̋ επιχειρήσει̋ και Κοινοπραξίε̋ (2011) για την αντιμετώπιση 

των ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο τη̋ εφαρμογή̋ τη̋ εξαίρεση̋ ενοποίηση̋ για επενδυτικέ̋ 

οντότητε̋, αποσαφηνίζοντα̋ τα ακόλουθα σημεία: Η απαλλαγή από την προετοιμασία των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για μία ενδιάμεση μητρική εταιρεία είναι διαθέσιμο σε μητρική εταιρεία που είναι 

θυγατρική μια̋ Εταιρεία̋ Επενδύσεων, ακόμη και αν η Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλε̋ τι̋ θυγατρικέ̋ 

τη̋ στην εύλογη αξία. Μια θυγατρική που παρέχει υπηρεσίε̋ που σχετίζονται με τι̋ επενδυτικέ̋ 

δραστηριότητε̋ τη̋ μητρική̋ εταιρεία̋ δεν θα πρέπει να ενοποιηθεί εάν η ίδια η θυγατρική είναι μια 

Εταιρεία Επενδύσεων. 
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Κατά την εφαρμογή τη̋ μεθόδου τη̋ καθαρή̋ θέση̋ σε συγγενή ή σε κοινοπραξία, ένα̋ επενδυτή̋ που δεν 

αποτελεί Εταιρεία Επενδύσεων και έχει επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων μπορεί να διατηρήσει την 

επιμέτρηση τη̋ εύλογη̋ αξία̋ που εφαρμόζεται από την συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία σε σχέση με τα 

συμφέροντά τη̋ σε θυγατρικέ̋. Μια Εταιρεία Επενδύσεων η οποία επιμετρά όλε̋ τι̋ θυγατρικέ̋ τη̋ στην 

εύλογη αξία παρέχει τι̋ γνωστοποιήσει̋ που σχετίζονται με Εταιρείε̋ Επενδύσεων που απαιτούνται από το 

ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση)  «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»  

Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδο̋ απόσβεση̋ που βασίζεται 

στα έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενό̋ περιουσιακού 

στοιχείου δεν είναι κατάλληλη για ενσώματα πάγια. Επίση̋, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό 

τεκμήριο ότι η μέθοδο̋ απόσβεση̋ που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει τη χρήση ενό̋ άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να 

ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένε̋ περιπτώσει̋ όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ω̋ μια 

μονάδα μέτρηση̋ των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η κατανάλωση των 

οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό.  

Πέραν τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικέ̋ μειώσει̋ στην τιμή ενό̋ προϊόντο̋ που παρήχθει 

χρησιμοποιώντα̋ ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική 

ή εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά τη̋, θα μπορούσε να αντανακλά μια 

μείωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 27 «Ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε θυγατρικέ̋, 

κοινοπραξίε̋ και συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο τη̋ Καθαρή̋ Θέση̋ 

στι̋ ατομικέ̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων 

για το 2014 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2012-2014. 

Οι τροποποιήσει̋ που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τι̋ βασικέ̋ αλλαγέ̋ σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσει̋ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προ̋ Πώληση και 

Διακοπείσε̋ Δραστηριότητε̋» 

Προσθέτει συγκεκριμένε̋ οδηγίε̋ στο ΔΠΧΑ 5 για τι̋ περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ η οικονομική οντότητα 

επαναταξινομεί ένα περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προ̋ πώληση σε επενδύσει̋ που 

κρατούνται για διανομή ή αντίστροφα καθώ̋ και περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ διακόπτεται η λογιστική των 

διακρατουμένων προ̋ διανομή. 
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ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσει̋» 

Παρέχει πρόσθετε̋ οδηγίε̋ για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρηση̋ αποτελεί 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώ̋ και διευκρινίσει̋ σχετικά με τον 

συμψηφισμό γνωστοποιήσεων στι̋ συνοπτικέ̋ ενδιάμεσε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. 

ΔΛΠ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλή̋ ποιότητα̋ που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου για παροχέ̋ μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα 

όπω̋ οι παροχέ̋ που πρέπει να καταβληθούν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» 

Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η 

Ιανουαρίου  2017  

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 

για αχρησιμοποίητε̋ ζημιέ̋» 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματο̋ ώστε να διευκρινιστεί ότι οι μη πραγματοποιθείσε̋ ζημιέ̋ από 

χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστο̋ για φορολογικού̋ 

σκοπού̋ προσαυξάνουν τι̋ εκπεστέε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχό̋ του αναμένει 

να ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω πώληση̋ ή χρήση̋ αυτού. Η 

λογιστική αξία ενό̋ περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση πιθανών μελλοντικών 

φορολογητέων κερδών και οι εκτιμήσει̋ για μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν περιλαμβάνουν 

φορολογικέ̋ εκπτώσει̋ που προέρχονται από την αναστροφή εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Μια 

οικονομική οντότητα εκτιμάει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με άλλε̋ 

αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋. Όπου ο φορολογικό̋ νόμο̋ αποκλείει τη χρήση των φορολογικών 

ζημιών, μια οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με 

άλλε̋ αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ ίδιου τύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνεια̋» 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονομικέ̋ οντότητε̋ θα 

παρέχουν γνωστοποιήσει̋ που θα επιτρέπουν στου̋ χρήστε̋ των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τι̋ μεταβολέ̋ στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋.  
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

 

Προ̋ επίτευξη αυτού το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) προαπαιτεί να γνωστοποιούνται 

οι εξή̋ μεταβολέ̋ στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (στο 

βαθμό που απαιτείται): (α) μεταβολέ̋ ταμειακών ροών από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋, (β) μεταβολέ̋ 

που προκύπτουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, (γ) μεταβολέ̋ 

εξαιτία̋ διακυμάνσεων στι̋ ξένε̋ ισοτιμίε̋, (δ) μεταβολέ̋ στι̋ εύλογε̋ αξίε̋, και (ε) λοιπέ̋ αλλαγέ̋. 

Το ΣΔΛΠ προσδιορίζει τα στοιχεία παθητικού προερχόμενα από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ ω̋ 

παθητικό ‘για το οποίο ταμειακέ̋ ροέ̋ ταξινομήθηκαν ή μελλοντικέ̋ ροέ̋ θα ταξινομηθούν στην Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών ω̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋’. Επίση̋ τονίζει ότι οι νέε̋ 

απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ αφορούν αντίστοιχα μεταβολέ̋ σε περιουσιακά στοιχεία εάν πληρούν την ίδια 

προϋπόθεση. 

Οι τροποποιήσει̋ προσδιορίζουν ότι ένα̋ τρόπο̋ να ικανοποιηθούν οι νέε̋ απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ είναι 

η παρουσίαση στην Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋ συμφωνία̋ των υπολοίπων έναρξη̋ και κλεισίματο̋ 

των στοιχείων παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋. (Όπω̋ προβλεπόταν και 

στο προσχέδιο του Δεκεμβρίου 2014).Τέλο̋, οι τροποποιήσει̋ προβλέπουν ότι μεταβολέ̋ στο παθητικό 

προερχόμενε̋ από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε διάκριση από τι̋ 

μεταβολέ̋ σε άλλα στοιχεία παθητικού ή ενεργητικού .Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η 

Ιανουαρίου  2018  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσει̋ με πελάτε̋»  

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να  

εφαρμόζεται σε όλε̋ τι̋ συμβάσει̋ με του̋ πελάτε̋. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ω̋ εξή̋: 

Προσδιορίστε τη σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τι̋ υποχρεώσει̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, καθορίστε 

την τιμή̋ τη̋ συναλλαγή̋,  κατανείμετε το τίμημα τη̋ συναλλαγή̋ στα διάφορα στάδια ολοκλήρωση̋ του 

συμβολαίου και τέλο̋ αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα  ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοση̋. 

Επιπροσθέτω̋ παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα όπω̋ το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, 

το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματο̋, το κόστο̋ για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβαση̋ 

και διάφορα συναφή θέματα. Επίση̋ εισάγονται νέε̋ γνωστοποιήσει̋. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρο̋ στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμιση̋, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τι̋ απαραίτητε̋ με τα ανωτέρω γνωστοποιήσει̋. 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμηση̋ τη̋ επίδραση̋ του ΔΠΧΑ 9 στι̋ οικονομικέ̋ τη̋ καταστάσει̋. 

Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμιση̋ και τροποποιήσει̋ στο ΔΠΧΑ 9, 

ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39»  

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμιση̋, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάσταση̋ του ΔΛΠ 

39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση τη̋ λογιστική̋ αντιστάθμιση̋ βασιζόμενη σε αρχέ̋ και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειε̋ και αδυναμίε̋ στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί 

να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγέ̋ στην εύλογη αξία μία̋ υποχρέωση̋ τη̋ 

οντότητα̋ η οποία οφείλεται σε αλλαγέ̋ του πιστωτικού κινδύνου τη̋ ίδια̋ τη̋ οντότητα̋ και η τρίτη 

τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογή̋ του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσει̋ δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η 

Ιανουαρίου  2019  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσει̋» 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τι̋ αρχέ̋ για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και δημοσίευση των 

μισθώσεων με σκοπό την διασφάλιση ότι μισθωτέ̋ και εκμισθωτέ̋ παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει 

ορθά τι̋ σχετικέ̋ συναλλαγέ̋. Το πρότυπο προσδιορίζει μια λογιστική μέθοδο για του̋ μισθωτέ̋, που 

απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλε̋ τι̋ μισθώσει̋, εκτό̋ αν αυτέ̋ έχουν 

12μηνη ή μικρότερη διάρκεια ή το αντικείμενο μίσθωση̋ είναι χαμηλή̋ αξία̋. Οι εκμισθωτέ̋ θα συνεχίζουν 

να διακρίνουν τι̋ λειτουργικέ̋ από τι̋ χρηματοδοτικέ̋ μισθώσει̋, βάσει αντίστοιχη̋ προσέγγιση̋ του ΔΠΧΑ 

16 με αυτή του προγενέστερου ΔΛΠ 17. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ θεωρεί ότι η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και τροποποιήσεων στο μέλλον 

δεν θα έχει σημαντική επίδραση στι̋ γνωστοποιήσει̋ και στα ποσά που αναγνωρίζονται στι̋ οικονομικέ̋ 

καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει μια εύλογη εκτίμηση τη̋ επίδρασή̋ του̋, 

μέχρι̋ ότου η Εταιρεία να πραγματοποιήσει μια λεπτομερή επισκόπηση. 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

3.1 Πλαίσιο κατάρτιση̋  

Οι παρούσε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ περιλαμβάνουν τι̋ εταιρικέ̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ 

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 κατά την οποία η Εταιρεία ήταν σε αδράνεια. Οι 

οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 

(«ΔΠΧΑ») και τι̋ διερμηνείε̋ των ΔΠΧΑ (IFRIC), που είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την  Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRIC) αντίστοιχα, και τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 

Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστου̋.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίση̋ από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογή̋ των λογιστικών 

αρχών.  

3.2 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα τη̋ Εταιρεία̋ για την χρήση που έληξε την 31.12.2015 η Εταιρεία περιλαμβάνουν μόνο κάποια 

πολύ μικρά έσοδα από τόκου̋ (μικρότερα των € 1 χιλιάδων) λόγω των ταμειακών διαθεσίμων τη̋ από την 

συγκέντρωση του μετοχικού τη̋ κεφαλαίου.  

3.3 Λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ 

Η Εταιρεία ω̋ μισθωτή̋ 

Μισθώσει̋ όπου ουσιωδώ̋ οι κίνδυνοι και τα οφέλη τη̋ ιδιοκτησία̋ διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ω̋ λειτουργικέ̋ μισθώσει̋.  Οι πληρωμέ̋ που γίνονται για λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήση̋ σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώ̋ θεωρείται πιο 

αντιπροσωπευτικό̋ τρόπο̋ αναγνώριση̋ των εν λόγω εξόδων.  

3.4 Συναλλαγματικέ̋ μετατροπέ̋ 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίαση̋ 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων τη̋ Εταιρεία̋ επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του 

κύριου οικονομικού περιβάλλοντο̋, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι 

οικονομικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίαση̋ τη̋ Εταιρεία̋. 

(β) Συναλλαγέ̋ και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγέ̋ σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίε̋ που ισχύουν κατά 

την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιέ̋ από συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ οι οποίε̋ προκύπτουν 

από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου και από τη μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τι̋ ισχύουσε̋ ισοτιμίε̋ κατά την ημερομηνία 

τη̋ κατάσταση̋ χρηματοοικονομική̋ θέση̋, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

3.5 Παροχέ̋ στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2015 δεν απασχολούσε μόνιμο προσωπικό. 
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3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

3.6 Τρέχων φόρο̋ εισοδήματο̋ 

Ο τρέχων φόρο̋ τη̋ τρέχουσα̋ και προηγούμενων περιόδων αναγνωρίζεται ω̋ υποχρέωση στο βαθμό που 

δεν έχει ακόμα εξοφληθεί και ω̋ απαίτηση στο βαθμό που τα ποσά από φορολογικέ̋ ζημιέ̋ ξεπερνούν το 

οφειλόμενο φόρο.  

Το όφελο̋ που προκύπτει από τυχόν φορολογική ζημιά μπορεί να αναγνωριστεί ω̋ απαίτηση. Τα ποσά των 

φορολογικών υποχρεώσεων ή των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση του̋ 

φορολογικού̋ συντελεστέ̋ που θα ισχύουν το χρόνο πραγματοποίησή̋ του̋ και έχουν θεσμοθετηθεί ή 

ουσιαστικά θεσμοθετηθεί την ημέρα σύνταξη̋ τη̋ κατάσταση̋ οικονομική̋ θέση̋. 

3.7 Αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋  

Ω̋ αναβαλλόμενε̋ υποχρεώσει̋ αναγνωρίζονται οι προσωρινέ̋ διαφορέ̋ μεταξύ τη̋ φορολογική̋ βάση̋ και 

τη̋ λογιστική̋ αξία̋. Υπάρχουν τρει̋ εξαιρέσει̋ στην αναγνώριση αναβαλλόμενη̋ υποχρέωση̋:  

1. Υποχρεώσει̋ που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση τη̋ υπεραξία̋. 

2. Υποχρεώσει̋ που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση μια̋ απαίτηση̋ ή υποχρέωση̋, εκτό̋ από 
επιχειρηματική συνένωση, όταν κατά το χρόνο τη̋ συναλλαγή̋ δεν επηρέαζε ούτε τα λογιστικά ούτε τα 
φορολογικά αποτελέσματα. 

3. Υποχρεώσει̋ που προκύπτουν από τι̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ που σχετίζονται με επενδύσει̋ σε 
θυγατρικέ̋, υποκαταστήματα, συγγενεί̋ και με συμμετοχέ̋ σε κοινοπραξίε̋, αλλά μόνο στο βαθμό που 
η οικονομική οντότητα είναι σε θέση να ελέγξει το χρονικό σημείο τη̋ αναστροφή̋ των προσωρινών 
διαφορών και είναι πιθανό ότι η αντιστροφή θα δεν συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον. 

Ω̋ αναβαλλόμενε̋ απαιτήσει̋ αναγνωρίζονται οι προσωρινέ̋ διαφορέ̋ μεταξύ φορολογική̋ βάση̋ και 

λογιστική̋ αξία̋, οι αχρησιμοποίητε̋ φορολογικέ̋ ζημιέ̋ προηγούμενων χρήσεων στο βαθμό που είναι 

πιθανό φορολογικά κέρδη να είναι διαθέσιμα ώστε να χρησιμοποιηθούν οι προσωρινέ̋ διαφορέ̋, εκτό̋ εάν 

οι αναβαλλόμενε̋ απαιτήσει̋ προέρχονται από την αρχική αναγνώριση ενό̋ περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωση̋, εκτό̋ από επιχειρηματική συνένωση, όταν κατά το χρόνο τη συναλλαγή̋ δεν επηρέαζε ούτε 

τα λογιστικά ούτε τα φορολογικά αποτελέσματα. 

Αναβαλλόμενε̋ απαιτήσει̋ για εκπιπτόμενε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ που προέρχονται από επενδύσει̋ σε 

θυγατρικέ̋, συνδεδεμένε̋, υποκαταστήματα και συμμετοχέ̋ σε κοινοπραξίε̋ πρέπει να αναγνωρίζονται στο 

βαθμό που είναι πιθανό οι προσωρινέ̋ διαφορέ̋ να αντιστραφούν στο προβλέψιμο μέλλον και τα 

φορολογικά κέρδη θα είναι διαθέσιμα για τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών. 

Το μεταφερόμενο ποσό των αναβαλλόμενων απαιτήσεων πρέπει να επανελέγχεται στο τέλο̋ κάθε περιόδου 

αναφορά̋ και να μειώνεται κατά το ποσό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρχουν επαρκή φορολογικά 

κέρδη ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια του συνόλου ή μέρου̋ τη̋ αναβαλλόμενη̋ απαίτηση̋ να 

χρησιμοποιηθεί. Μια τέτοια μείωση θα πρέπει στη συνέχεια να αντιστραφεί στο βαθμό που γίνεται πιθανό 

ότι επαρκή φορολογικά κέρδη θα είναι διαθέσιμα. 
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3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 

Αναβαλλόμενο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται και για αχρησιμοποίητε̋ φορολογικέ̋ ζημιέ̋ 

προηγουμένων χρήσεων αν και μόνο αν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογικά 

κέρδη έναντι των οποίων θα μπορούν χρησιμοποιηθούν οι φορολογικέ̋ ζημιέ̋. 

Οι αναβαλλόμενε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ υπολογίζονται με του̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ που 

αναμένεται να ισχύουν στην περίοδο όπου η απαίτηση θα ρευστοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, 

βάσει των φορολογικών συντελεστών που έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί μέχρι το τέλο̋ 

τη̋ περιόδου αναφορά̋.  

Τα μεγέθη θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τι̋ προσδοκίε̋ τη̋ εταιρεία̋, κατά το τέλο̋ τη̋ περιόδου 

αναφορά̋, ω̋ προ̋ τον τρόπο με τον οποίο το μεταφερόμενο ποσό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων 

θα πραγματοποιηθεί ή θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ ή υποχρεώσει̋ δεν προεξοφλούνται. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ πρέπει να αναγνωρίζονται ω̋ έσοδο ή έξοδο και περιλαμβάνονται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματο̋ τη̋ χρήση̋ , εκτό̋ από τι̋ περιπτώσει̋ που ο φόρο̋ προκύπτει 

από:  

1. Συναλλαγέ̋ ή γεγονότα που τα ποσά αναγνωρίζονται απευθεία̋ στην Καθαρή Θέση. 

2. Μια επιχειρηματική συνένωση που λογίζεται ω̋ απόκτηση. 

 

Αν ο φόρο̋ αφορά ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευθεία̋ στη Καθαρή Θέση, τότε και ο φόρο̋ θα 

πιστωθεί ή θα χρεωθεί αντίστοιχα απευθεία̋ στην Καθαρή Θέση. 

 

Οι τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ πρέπει να συμψηφιστούν στην κατάσταση 

οικονομική̋ θέση̋ μόνο αν η εταιρεία έχει το νόμιμο δικαίωμα και την πρόθεση να τι̋ συμψηφίσει. 

Οι αναβαλλόμενε̋ απαιτήσει̋ ή υποχρεώσει̋ πρέπει να συμψηφιστούν στην κατάσταση οικονομική̋ θέση̋ 

μόνο αν η εταιρεία έχει το νόμιμο δικαίωμα να τι̋ συμψηφίσει και επιβάλλονται από την ίδια φορολογική 

αρχή. 

Οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ μπορούν να 

συμψηφιστούν μόνο στην κατάσταση τη̋ οικονομική̋ θέση̋, αν η οικονομική οντότητα έχει το νομικό 

δικαίωμα να συμψηφίσει τι̋ τρέχουσε̋ φορολογικέ̋  υποχρεώσει̋ με ποσά τη̋ αναβαλλόμενη̋ φορολογία̋ 

τα οποία επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή για την ίδια οντότητα ή διαφορετικέ̋ οντότητε̋ που 

προτίθενται να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και να τακτοποίηση την υποχρέωση ταυτόχρονα.  
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3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
   

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τι̋ καταθέσει̋ όψεω̋ και τι̋ βραχυπρόθεσμε̋ μέχρι 3 

μήνε̋ επενδύσει̋ υψηλή̋ ρευστοποίηση̋ και χαμηλού ρίσκου.   

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τι̋ κοινέ̋ μετοχέ̋ τη̋ Εταιρεία̋. Οι κοινέ̋ μετοχέ̋ περιλαμβάνονται στα 

ίδια κεφάλαια. 

3.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τη̋ Εταιρεία̋ ταξινομούνται στι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋.  Η 

ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την 

ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία 

δημοσίευση̋. 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία του̋ με 

μεταβολέ̋ στα αποτελέσματα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε 

σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση.   

Στοιχεία ενεργητικού αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται 

για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντό̋ 12 μηνών από την ημερομηνία τη̋ κατάσταση̋ 

χρηματοοικονομική̋ θέση̋.Κατά τη διάρκεια τη̋ τρέχουσα̋ και προηγούμενη̋ χρήση̋, η Εταιρεία δεν 

κατείχε επενδύσει̋ αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋. 

(β) Δάνεια και απαιτήσει̋ 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιε̋ ή προσδιορισμένε̋ 

πληρωμέ̋, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργού̋ αγορέ̋ και δεν υπάρχει πρόθεση πώληση̋ του̋.   

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτό̋ από εκείνα με λήξει̋ μεγαλύτερε̋ των 12 μηνών από 

την ημερομηνία τη̋ κατάσταση̋ χρηματοοικονομική̋ θέση̋.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσει̋ αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστο̋. Η Εταιρεία δεν έχει δανειακέ̋ 

υποχρεώσει̋ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

(γ) Επενδύσει̋ κατεχόμενε̋ ω̋ τη λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιε̋ η προσδιορισμένε̋ 

πληρωμέ̋ και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 

κρατήσει ω̋ τη λήξη του̋.  Κατά τη διάρκεια τη̋ τρέχουσα̋, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσει̋ αυτή̋ τη̋ 

κατηγορία̋. 
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3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 3.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 (δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τι̋ ανωτέρω κατηγορίε̋. 

Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 

τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνε̋ από την ημερομηνία τη̋ κατάσταση̋ χρηματοοικονομική̋ θέση̋.  Κατά 

τη διάρκεια τη̋ τρέχουσα̋ και προηγούμενη̋ χρήση̋, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσει̋ αυτή̋ τη̋ 

κατηγορία̋.  

Οι αγορέ̋ και οι πωλήσει̋ των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία τη̋ συναλλαγή̋ που είναι 

και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσει̋ αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του̋ πλέον των δαπανών συναλλαγή̋, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσει̋ διαγράφονται όταν το δικαίωμα 

στι̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ από τι̋ επενδύσει̋ λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώ̋ 

όλου̋ του̋ κινδύνου̋ και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προ̋ πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία του̋ και τα σχετικά κέρδη ή ζημιέ̋ καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι 

τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση.  Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιέ̋ 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιέ̋ απομείωση̋ που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 

αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίε̋ που προκύπτουν από τι̋ μεταβολέ̋ τη̋ 

εύλογη̋ αξία̋ των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία του̋ με 

μεταβολέ̋ στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα τη̋ περιόδου που προκύπτουν.Οι εύλογε̋ 

αξίε̋ των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακέ̋ 

αγορέ̋ προσδιορίζονται από τι̋ τρέχουσε̋ τιμέ̋ αγορά̋.  Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογε̋ αξίε̋ προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμηση̋ όπω̋ ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών 

ροών. Στι̋ περιπτώσει̋ που η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα αποτιμάται στο κόστο̋ 

κτήση̋.  

3.11 Απομείωση αξία̋ περιουσιακών στοιχείων 

(i) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Οι λογιστικέ̋ αξίε̋ των στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπού̋ απομείωση̋ όταν 

γεγονότα ή αλλαγέ̋ στι̋ συνθήκε̋ υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη 

ζημία απομείωσή̋ του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ω̋ 

η μεγαλύτερη αξία μεταξύ τη̋ καθαρή̋ τιμή̋ πώληση̋ και τη̋ αξία̋ χρήσεω̋.  
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3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

(i) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

Εύλογη αξία μείον έξοδα πώληση̋ είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενό̋ περιουσιακού 

στοιχείου στα πλαίσια μια̋ αμφοτεροβαρού̋ συναλλαγή̋ στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώ̋, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστου̋ διάθεση̋ του περιουσιακού 

στοιχείου, ενώ, αξία χρήση̋ είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενό̋ περιουσιακού στοιχείου και από την 

πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλο̋ τη̋ εκτιμώμενη̋ ωφέλιμη̋ ζωή̋ του. 

Για του̋ σκοπού̋ προσδιορισμού τη̋ απομείωση̋, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακέ̋ ροέ̋ δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.  

(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αξιολόγησε στην ημερομηνία κλεισίματο̋ τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωση̋ (εφόσον υφίστανται 

σχετικέ̋ ενδείξει̋) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστο̋ κτήσεω̋ και περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστο̋. 

Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικέ̋ και συγγενεί̋ επιχειρήσει̋ προσδιορίζεται με τον ίδιο 

τρόπο όπω̋ για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η ανακτήσιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διενεργηθούν 

οι σχετικοί έλεγχοι απομείωση̋, προσδιορίζεται βάσει τη̋ παρούσα̋ αξία̋ των εκτιμώμενων μελλοντικών 

χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφληση̋ του εκάστοτε 

στοιχείου ή ομάδα̋ στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοση̋ ενό̋ παρόμοιου 

χρηματοοικονομικού στοιχείου.  Οι προκύπτουσε̋ ζημίε̋ απομείωση̋ αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

χρήσεω̋. 

3.12 Χρηματοοικονομικά έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεω̋ με την πραγματοποίησή του̋. 

3.13 Στρογγυλοποιήσει̋ κονδυλίων 

Τα ποσά που εμπεριέχονται στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδε̋ Ευρώ. 
Διαφορέ̋ που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτέ̋ τι̋ στρογγυλοποιήσει̋. 

 

4. Σημαντικέ̋ λογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ και κρίσει̋ τη̋ διοικήσεω̋                                                         

Οι εκτιμήσει̋ και οι κρίσει̋ τη̋ διοίκηση̋ επανεξετάζονται διαρκώ̋ και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίε̋ για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογε̋ σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋ σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋ που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδει̋ προσαρμογέ̋ στι̋ 
λογιστικέ̋ αξίε̋ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στου̋ επόμενου̋ 12 μήνε̋ έχουν ω̋ 
εξή̋: 
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(α) Φόρο̋ εισοδήματο̋ 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό τη̋ πρόβλεψη̋ για φόρο εισοδήματο̋ και αναβαλλόμενη φορολογία 

διότι υπάρχουν συναλλαγέ̋ και υπολογισμοί για του̋ οποίου̋ ο τελικό̋ προσδιορισμό̋ του φόρου είναι 

αβέβαιο̋. 

Ο αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋ προσδιορίζεται µε του̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ και νόµου̋ που 

αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ θα πραγματοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ θα αποπληρωθούν, όπω̋ αυτοί (οι μελλοντικοί φορολογικοί 

συντελεστέ̋) είναι γνωστοί κατά την ημερομηνία σύνταξη̋ τη̋ κατάσταση̋ οικονομική̋ θέση̋. Οι 

αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδο̋ για την χρησιμοποίηση τη̋ προσωρινή̋ διαφορά̋ που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση και επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία τη̋ κατάσταση̋ οικονομική̋ θέση̋. Με 

βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η ακρίβεια τη̋ εκτίμηση̋ τη̋ αναβαλλόμενη̋ φορολογία̋, εξαρτάται 

από σειρά παραγόντων που είτε βρίσκονται εκτό̋ ελέγχου τη̋ Εταιρεία̋ (π.χ. μεταβολή φορολογικών 

συντελεστών, μεταβολέ̋ στη φορολογική νομοθεσία που ενδεχομένω̋ επηρεάζουν τη φορολογική βάση 

των περιουσιακών στοιχείων, ή τι̋ κατηγορίε̋ των προσωρινών διαφορών), είτε βασίζονται σε προβλέψει̋ 

για την μελλοντική πορεία τη̋ επιχείρηση̋ που εξ ορισμού ενέχουν σημαντικό κίνδυνο.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματο̋ τη̋ κατάσταση̋ οικονομική̋ 

θέση̋ και τυχόν ζημίε̋ απομείωση̋ αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα τη̋ αντίστοιχη̋ χρήση̋. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσει̋ από αναμενόμενου̋ φορολογικού̋ ελέγχου̋, βάσει εκτιμήσεων για το 

εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 

αρχικώ̋ αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματο̋ και την πρόβλεψη για 

αναβαλλόμενη φορολογία τη̋ χρήση̋. 

(β) Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Το παρόν δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρεία καθώ̋ δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό. 

(γ) Επίδικε̋ Υποθέσει̋ 

Το παρόν δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρεία καθώ̋ δεν υφίστανται επίδικε̋ υποθέσει̋. 

5. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 6 9 

Φόροι-Τέλη 0 4 

Λοιπέ̋ αμοιβέ̋ & έξοδα τρίτων 3 3 

Λοιπά  2 3 

Σύνολο 11 18 

Ποσά σε χιλ. €     

Κατανομή ανά λειτουργία: 31/12/2015 31/12/2014 

  Έξοδα διάθεση̋ - - 

  Έξοδα διοίκηση̋ 11 18 

Σύνολο 11 18 



ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 

Οικονομικέ̋ καταστάσει̋ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 

22 

 

 

6. Φόρο̋ εισοδήματο̋ 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

      

Αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ (2) (5) 

Σύνολο (2) (5) 

 

Κατά τη χρήση 2015 στην αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε έσοδο φόρου ποσού € 2 χιλιάδων.  

Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ υπολογίσθηκε με συντελεστή 29% για την περίοδο 1/1–

31/12/2015 και με συντελεστή 26% για την συγκριτική χρήση 1/1–31/12/2014. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο επηρεασμό̋ του φόρου από διάφορα ποσά. 

Ποσά σε χιλ. € 
31/12/2015 31/12/2014 

Κέρδη προ φόρων/(Ζημιέ̋) προ 
φόρων  (11) (18) 

Φόρο̋ υπολογισμένο̋ με βάση ισχύοντε̋ 
φορολογικού̋ συντελεστέ̋ 2  5  

Σύνολο (9) (13) 

 

7. Λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋  1 1 

Σύνολο 1 1 

 

 

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

Βραχυπρόθεσμε̋ τραπεζικέ̋ 
καταθέσει̋ 288 297 

Σύνολο 288 297 

 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο τη̋ Εταιρεία̋ την 31/12/2015 ανέρχεται € 314 χιλιάδε̋, και αποτελείται από 31.400 

μετοχέ̋, ονομαστική̋ αξία̋ € 10,00 εκάστη. 
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10. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία την 

31.12.2015: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋: - - 
      
Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋: 8  5  
      

Σύνολο 8  5  

 

Ο αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ είναι υπολογισμένο̋ με 29%. Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο 

εισοδήματο̋ είναι η παρακάτω για την περίοδο 01.01.2015-31.12.2015: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

 

26/7/2013 

Συνολικό 

Συγκεντρωτικό 

εισόδημα 31/12/2014 

Συνολικό 

Συγκεντρωτικό 

εισόδημα 31/12/2015 Αναβαλλόμενη φορολογία από: 

Λοιπέ̋ διαφορέ̋ μεταξύ φορολογικών και 

λογιστικών αποτελεσμάτων 0 (5) (5) (2) (8) 

Σύνολο 0 (5) (5) (2) (8) 

11. Προμηθευτέ̋ και λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτέ̋ 5 1 

Σύνολο 5 1 

 

Η διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ εκτιμά ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στι̋ 

οικονομικέ̋ καταστάσει̋ προσεγγίζει την εύλογη αξία του̋.  

12. Δεσμεύσει̋ 

Κεφαλαιουχικέ̋ δεσμεύσει̋ 

Κατά την ημερομηνία τη̋ κατάσταση̋ οικονομική̋ θέση̋ δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικέ̋ δεσμεύσει̋. 

Δεσμεύσει̋ από λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ – Εταιρεία ω̋ μισθωτή̋ 

Οι μισθώσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ αφορούν σε χώρου̋ γραφείων.  

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ λειτουργικών 
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ω̋ έξοδα τη̋ 
χρήση̋ 6 9 
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Σύνολο 6 9 

 

Κατά την 31/12/2015, η Εταιρεία είχε αναληφθείσε̋ δεσμεύσει̋ από συμβάσει̋ λειτουργικών μισθώσεων, οι 

οποίε̋ είναι πληρωτέε̋ ω̋ εξή̋: 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 31/12/2015 31/12/2014 

      

Έω̋ 1 έτο̋ 6 6 

Από 2-5 έτη 25 25 

Πέραν των 5 ετών 32 40 

Σύνολο 63 70 

 

13. Ενδεχόμενε̋ υποχρεώσει̋/ Εκκρεμεί̋ δικαστικέ̋ υποθέσει̋ 

Την 31.12.2015 δεν υφίστανται επίδικε̋ απαιτήσει̋ τρίτων κατά τη̋ Εταιρεία̋ ή επίδικε̋ απαιτήσει̋ τη̋ 

Εταιρεία̋ κατά τρίτων. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ για τι̋ χρήσει̋ 25.7.2013 έω̋ 31.12.2014 όπω̋ 

επίση̋ και 1.1.2015 – 31.12.2015. 

14. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφορά̋ 

Δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία 

τη̋ Εταιρεία̋ μέχρι την ημερομηνία σύνταξη̋ του παρόντο̋. 
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Οι ετήσιε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στι̋ 12 

Απριλίου 2016    

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Δ.  

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

ΒΑΝΔΩΡΟΣ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 

 ΓΚΙΟΚΑΣ 

 

 

 

 

 

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ.                  
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   (Α.Δ.Τ. ΑΚ 552523)                  (Α.Δ.Τ. Σ 006169)                            (Α.Δ.Τ. Π 328797)             (Α.Δ.Τ. ΑΙ 565146) 

                                                                                                                                                       ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ                                  

                                                                                                                                                              Α.Δ.Ε.Τ. 37510 

 

 



           

 

Η Deloitte Ελλάδα̋ είναι μέλο̋ τη̋ Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μια̋ ιδιωτική̋ Βρετανική̋ εταιρία̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ («DTTL»), τη̋ οποία̋ οι εταιρίε̋-μέλη 

είναι νομικά χωριστέ̋ και ανεξάρτητε̋ οντότητε̋. Η DTTL (επίση̋ αναφερόμενη ω̋ «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίε̋ σε πελάτε̋. Παρακαλούμε επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή τη̋ νομική̋ δομή̋ τη̋ DTTL και των εταιριών-μελών τη̋.  

 

Χατζηπαύλου Σοφιανό̋ & Καμπάνη̋ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 665201000  

 

Θεσσαλονίκη: Αδριανουπόλεω̋ 1A, 551 33 Καλαμαριά,  

Τηλ.: +30 2310 406.500, Fax: +30 2310 416.447 

Χατζηπαύλου Σοφιανό̋ & 
Kαμπάνη̋ Α.Ε. 
 
Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ &  
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 
 
Φραγκοκκλησιά̋ 3α & Γρανικού 
151 25 Μαρούσι 
Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 6781.100 
Fax: +30 210 6776.221-2  

www.deloitte.gr 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ Εταιρεία̋ 

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίε̋ αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομική̋ θέση̋ τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 

2015, τι̋ καταστάσει̋ συνολικού εισοδήματο̋, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών τη̋ χρήσεω̋ 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώ̋ και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπέ̋ 

επεξηγηματικέ̋ πληροφορίε̋. 

 

Ευθύνη τη̋ Διοίκηση̋ για τι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋, που η διοίκηση καθορίζει ω̋ 

απαραίτητε̋, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μα̋ ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μα̋. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μα̋ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνε̋ δεοντολογία̋, καθώ̋ και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογη̋ διασφάλιση̋ για το εάν οι χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ είναι 

απαλλαγμένε̋ από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχο̋ περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τι̋ γνωστοποιήσει̋ στι̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋. Οι επιλεγόμενε̋ διαδικασίε̋ βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένη̋ τη̋ εκτίμηση̋ των κινδύνων ουσιώδου̋ ανακρίβεια̋ των 

οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτή̋ εξετάζει τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋ που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τη̋ εταιρεία̋, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ περιστάσει̋, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμη̋ επί τη̋ 

αποτελεσματικότητα̋ των εσωτερικών δικλίδων τη̋ εταιρεία̋. Ο έλεγχο̋ περιλαμβάνει επίση̋ την 

αξιολόγηση τη̋ καταλληλότητα̋ των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώ̋ και αξιολόγηση τη̋ συνολική̋ παρουσίαση̋ των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση τη̋ ελεγκτική̋ μα̋ γνώμη̋. 

 

 



 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Συνεχίζεται 

 

Γνώμη 
 

Κατά τη γνώμη μα̋, οι συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση τη̋ Εταιρεία̋ ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τη̋ επίδοση και τι̋ ταμειακέ̋ τη̋ ροέ̋ για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου τη̋ Έκθεση̋ Διαχείριση̋ του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋, στα πλαίσια των οριζόμενων 

από τα άρθρα 43α (παρ. 3α) και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016 

 

Ο Ορκωτό̋ Ελεγκτή̋ Λογιστή̋ 
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