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Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων της χρήσεως που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 
 

        
Ποσά σε χιλ. € Σηµείωση 31/12/2017 31/12/2016 
        

Κύκλος εργασιών   93 - 

Κόστος πωληθέντων   - - 

Μεικτά αποτελέσµατα   93 - 

Έξοδα διοίκησης 5   (42) (19) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα)   - - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   51  (19) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   - - 

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων   51 (19) 

Φόρος εισοδήµατος 6   (15) 4  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης    36  (15) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα   (20) (7) 
Φόρος επί των στοιχείων που δεν 
ανακατατάσονται   6  2  

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων   (14) (5) 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα χρήσης   22  (20) 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 

Ποσά σε χιλ. €    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2017 31/12/2016

Πάγιο Ενεργητικό    

Επενδύσεις σε ακίνητα 8  2.290 488

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7  3 5

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12  5 14

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  2.298 507

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Λοιπές απαιτήσεις 9  115 8

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10  445 512

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  561 520

Σύνολο Ενεργητικού  2.859 1.027

   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 11  2.864 1.064

Αποτελέσµατα εις νέον  (20) (42)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  2.844 1.022

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13  15 5

Φορολογικές υποχρεώσεις     

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  15 5

Σύνολο Υποχρεώσεων  15 5

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  2.859 1.027

  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31η     ∆εκεµβρίου 
2017 

 

 

Ποσά σε χιλ. € 

Μετοχικό 
κεφάλαιο και 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 314   (22) 292  

Ζηµιές χρήσεως - - (15) (15) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 750 - - 750  

Έξοδα αύξησης Μ.Κ. - - (5) (5) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 1.064  - (42) 1.022  

Κέρδη χρήσεως - - 36  36  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.800 - - 1.800 

Έξοδα αύξησης Μ.Κ. - - (14) (14) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 2.864  - (20) 2.844  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 
 

Ποσά σε χιλ. € Σηµείωση 31/12/2017 31/12/2016 
        

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) χρήσης προ φόρων   51 (19) 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων   12 5 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων   2 - 

    65  (14) 

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης       

(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων   (108) (5) 

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων   10 - 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (33) (19) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος   - (2) 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (33) (21) 
        

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7   (1.814) (498) 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   (1.814) (498) 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Συγκέντρωση µετοχικού κεφαλαίου 11   1.780  743  
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικες 
δραστηριότητες   1.780 743 
        

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (67) 224  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην  έναρξη της χρήσης   512 288 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης 10   445 512 
 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

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 κύριες δραστηριότητες που θα 

αφορούν στην αγορά, πώληση, εκµετάλλευση ακινήτων παντός είδους (οικοπέδων, αγροτεµαχίων, οικοδοµών κ.ο.κ), 

κατασκευή, µετασκευή και αναµόρφωση ακινήτων, ανάληψη εργολαβιών και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, 

εκµετάλλευση σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής σχεδίων και µεθόδων παραγωγής, 

αντιπροσώπευση συναφών οίκων της αλλοδαπής και τέλος ίδρυση ή συµµετοχή στην ίδρυση εταιρειών µε συναφείς 

σκοπούς. 

Η «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι θυγατρική κατά µε ποσοστό 100% της εταιρίας «Avin Oil ΑΒΕΝΕΠ».  

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

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 30η 

Μαΐου 2018 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

2.Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

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 και έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την 

επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες Ε∆∆ΠΧΑ εφαρµοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2017  

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για 
αχρησιµοποίητες ζηµιές» 

Τροποποιεί το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος ώστε να διευκρινιστεί ότι οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστος για φορολογικούς σκοπούς 

προσαυξάνουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχός του αναµένει να ανακτήσει τη 

λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού εργαλείου µέσω πώλησης ή χρήσης αυτού. Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίµηση πιθανών µελλοντικών φορολογητέων κερδών και οι εκτιµήσεις για µελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη δεν περιλαµβάνουν φορολογικές εκπτώσεις που προέρχονται από την αναστροφή εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών.  

Μια οικονοµική οντότητα εκτιµάει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις. Όπου ο φορολογικός νόµος αποκλείει τη χρήση των φορολογικών ζηµιών, µια οικονοµική 

οντότητα θα εκτιµήσει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις ίδιου τύπου. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι 

δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
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∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνειας» 

Τροποποιεί το ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονοµικές οντότητες θα παρέχουν 

γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές στα 

στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρίας. 

Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου  2018  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»  

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

σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες. Τα πέντε βήµατα στο µοντέλο έχουν ως εξής: Προσδιορίστε τη σύµβαση µε 

τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης, καθορίστε την τιµή της συναλλαγής,  κατανείµετε το 

τίµηµα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του συµβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η 

οντότητα ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέµατα όπως το χρονικό 

σηµείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισµό του µεταβλητού τιµήµατος, το κόστος για την 

εκπλήρωση και την ανάληψη σύµβασης και διάφορα συναφή θέµατα. Επίσης εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το 

πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρίας. 

∆ΠΧΑ 15 (Τροποποίηση) «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»  

Οι διευκρινίσεις επί του ∆ΠΧΑ 15 τροποποιούν τρία σηµεία και συγκεκριµένα αφορούν σε αλλαγές που διευκρινίζουν τη 

χρήση του όρου ‘διακριτό’ στο πλαίσιο του προσδιορισµού των υποχρεώσεων εκτέλεσης των συµβάσεων,  σε αλλαγές 

που διευκρινίζουν τη χρήση της αρχής του ‘ελέγχου’ κάνοντας τη διάκριση κατά πόσο µια οικονοµική οντότητα ενεργεί 

για την ίδια ή ως διαµεσολαβητής και σε αλλαγές που συµβάλλουν στο να διευκρινιστεί κατά πόσο οι δραστηριότητες 

µιας οικονοµικής οντότητας ‘επηρεάζουν σηµαντικά’ την πνευµατική ιδιοκτησία κατά την περίοδο που έχει 

παραχωρηθεί σε πελάτη. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2017 και εκτιµάται 

ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθµισης, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες µε τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχικά εκτιµάται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία. Η 

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης της εν λόγω επίδρασης στις Οικονοµικές καταστάσεις. 
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 και 
∆ΛΠ 39»  

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το 

οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναµίες στο υπάρχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του 

πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία 

εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις του προτύπου έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επίδρασή 

τους στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας θα είναι όπως προαναφέρθηκε ως άνω για το ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα». 

∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 'Χρηµατοοικονοµικά µέσα' στο ∆ΠΧΑ 4 'Ασφαλιστήρια 
συµβόλαια' »   

Τροποποιεί το IFRS 4 ‘Ασφαλιστήρια Συµβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσεις για τις επιχειρηµατικές οντότητες 

που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια στα πλαίσια του IFRS 4: α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που 

εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα και όχι στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων τα τυχόν έσοδα ή έξοδα προερχόµενα από συγκεκριµένα στοιχεία ενεργητικού, και β) παρέχει στις 

οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως την έκδοση ασφαλιστηρίων συµβολαίων στα πλαίσια του 

IFRS 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2018 και 

δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια. Η εφαρµογή τους είναι προαιρετική και έως την έκδοση του νέου προτύπου για 

τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέµβριο 2017 και 

εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των µετοχών» 

Τροποποιεί το ∆ΠΧΑ 2 ώστε να αποσαφηνίζει την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των συναλλαγών που αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών σε σχέση α) µε τη λογιστική αντιµετώπιση των παροχών βάσει 

αξίας µετοχών που διακανονίζονται σε µετρητά και περιλαµβάνουν όρους εκτέλεσης, β) την ταξινόµηση παροχών 

βάσει αξίας µετοχών που τακτοποιούνται µε συµψηφισµό, και γ) την λογιστική αντιµετώπιση παροχών βάσει αξίας 

µετοχών σε σχέση µε τις µετατροπές παροχών που διακανονίζονται µε µετρητά σε παροχές που διακανονίζονται µε 

συµµετοχικούς τίτλους.  

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις 

Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Ε∆∆ΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» 

Η ερµηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ή µέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίµηµα που καθορίζεται σε ξένο 

νόµισµα β) η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µια προπληρωθείσα απαίτηση ή µια υποχρέωση από αναβαλλόµενα 

έσοδα σε σχέση µε αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και γ) η 

προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόµενο έσοδο είναι µη χρηµατικά. Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών κατέληξε ότι η 

ηµεροµηνία της συναλλαγής µε σκοπό τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι η  ηµεροµηνία της αρχικής 

αναγνώρισης της µη νοµισµατικής προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόµενου εσόδου. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία συναλλαγής καθορίζεται για έκαστη 

πληρωµή ή είσπραξη. Η ερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η 

επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση)  «Επενδύσεις σε ακίνητα» - Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα 

Τροποποιεί το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» ώστε να προσδιορίζεται στην παράγραφο 57 ότι µια οικονοµική 

οντότητα θα χαρακτηρίσει ή αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο ως επενδυτικό ακίνητο τότε και µόνο όταν υπάρχει ένδειξη 

αλλαγής στη χρήση του. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισµό του 

επενδυτικού ακινήτου. Αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης και µόνο για τη χρήση ενός ακινήτου δεν αποτελεί από 

µόνη της ένδειξη αλλαγής στη χρήση. Η λίστα παραδειγµάτων ενδείξεων στην παράγραφο 57 (a) – (d)  παρουσιάζεται 

τώρα χωρίς να εξαντλεί όλα τα παραδείγµατα. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου  2019  

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και δηµοσίευση των µισθώσεων µε 

σκοπό την διασφάλιση ότι µισθωτές και εκµισθωτές παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει ορθά τις σχετικές 

συναλλαγές. Το πρότυπο προσδιορίζει µια λογιστική µέθοδο για τους µισθωτές, που απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού για όλες τις µισθώσεις, εκτός αν αυτές έχουν 12µηνη ή µικρότερη διάρκεια ή το αντικείµενο 

µίσθωσης είναι χαµηλής αξίας. Οι εκµισθωτές θα συνεχίζουν να διακρίνουν τις λειτουργικές από τις χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις, βάσει αντίστοιχης προσέγγισης του ∆ΠΧΑ 16 µε αυτή του προγενέστερου ∆ΛΠ 17. Το πρότυπο έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2017 και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η επίδραση του εν λόγω 

προτύπου στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Ε∆∆ΠΧΠ 23 «Ασαφής µεταχείριση του Φόρου Εισοδήµατος» 

Η ερµηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζηµιά), τις φορολογικές βάσεις, τις 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, τους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς συντελεστές, 

όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική µεταχείριση του φόρου εισοδήµατος βάσει του ∆ΛΠ 12 (Φόρος 

Εισοδήµατος). Η Ερµηνεία προβλέπει µια οικονοµική οντότητα α) να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισµοί 

φορολογικών θεµάτων αξιολογούνται συλλογικά ή µεµονωµένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρµόδια 

φορολογική αρχή να αποδεχθεί την υιοθετηµένη ή προτεινόµενη από την οντότητα λογιστική µεταχείριση του 

φορολογικού θέµατος στη δήλωση φόρου εισοδήµατος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική 

της θέση σε συνάρτηση µε τον εν λόγω λογιστικό χειρισµό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο 

του αβέβαιου λογιστικού χειρισµού στην φορολογική της θέση. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές καταστάσεις της. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση)  «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες και Κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» για 

µακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεµένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη 

συνδεδεµένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Περιγράφονται 

λεπτοµερώς οι αλλαγές στο κείµενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές καταστάσεις της. 
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∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Προπληρωµές µε αρνητική αποζηµίωση» 

Η τροποποίηση στοχεύει να αντιµετωπίσει ανησυχίες σχετικά µε το πώς το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

κατηγοριοποιεί συγκεκριµένα προπληρωθέντα στοιχεία ενεργητικού. Τροποποιεί τα έως τώρα προβλεπόµενα κατά το 

∆ΠΧΑ 9 σχετικά µε τα δικαιώµατα λήξης, έτσι ώστε να επιτρέψει την προσµέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος (ή 

ανάλογα µε το επιχειρηµατικό µοντέλο, στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων) ακόµα και στην 

περίπτωση αρνητικής αποζηµίωσης. Επιπρόσθετα το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) αποσαφηνίζει 

τη λογιστική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων παθητικού µετά από µια µετατροπή. ∆ιευκρινίζει ότι µια 

οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει οποιεσδήποτε προσαρµογές στο αναπόσβεστο κόστος της οικονοµικής υποχρέωσης, 

που προκύπτει από τη µεταβολή ή ανταλλαγή στοιχείων παθητικού στο αποτέλεσµα, στην ηµεροµηνία της µεταβολής 

ή ανταλλαγής. Η τροποποίηση του Προτύπου θα εφαρµοστεί αναδροµικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου  2019 και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές 

καταστάσεις και της Εταιρίας. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθαρισµένων παροχών» 

Οι αλλαγές του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση µεταβολής, περικοπής ή διακανονισµού του προγράµµατος 

καθαρισµένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για το 

υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιηµένων αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον 

έχουν συµπεριληφθεί προσαρµογές στο πρότυπο που να αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν µεταβολής, περικοπής ή 

διακανονισµού του προγράµµατος στα προαπαιτούµενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2017 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»  

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτάει έλεγχο επιχείρησης που 

αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίµηση της προηγούµενης συµµετοχής της στην επιχείρηση αυτή.  Οι 

τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτάει από κοινού έλεγχο µιας 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίµηση συµµετοχής που είχε στην επιχείρηση 

αυτή. 

∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των µερισµάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.  

∆ΛΠ 23 «Κόστη ∆ανεισµού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν µέρος δανείου παραµένει σε εκκρεµότητα αφού το συναρτώµενο µε αυτό 

στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιµο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό του δανείου αυτού 

συµπεριλαµβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισµού της οντότητας στον υπολογισµό του δείκτη δανεισµού.  

 

 



ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

12 

 

Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου  2021 

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» Το ∆ΠΧΑ 17 προβλέπει οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις να επιµετρώνται στην 

τρέχουσα αξία εκτέλεσης του ασφαλιστήριου συµβολαίου και παρέχει µια πιο οµοιόµορφη προσέγγιση για την 

επιµέτρηση και παρουσίαση όλων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι σχεδιασµένες ώστε να 

επιτυγχάνεται µια αξιόπιστη, βάσει αρχών, λογιστική µεταχείριση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Το ∆ΠΧΑ 17 

αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 από τον Ιανουάριο του 2021. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές της Εταιρίας. 

3.    Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών 

3.1 Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017 κατά την οποία η Εταιρεία ήταν σε αδράνεια. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») και τις διερµηνείες των ∆ΠΧΑ 

(IFRIC), που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την  Επιτροπή 

∆ιερµηνειών των ∆ΠΧΑ (IFRIC) αντίστοιχα, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών 

εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών.  

3.2 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2017 η Εταιρεία περιλαµβάνουν µόνο κάποια πολύ µικρά 

έσοδα από τόκους (µικρότερα των € 1 χιλιάδων) λόγω των ταµειακών διαθεσίµων της από την συγκέντρωση του 

µετοχικού της κεφαλαίου.  

3.3 Λειτουργικές µισθώσεις 

Η Εταιρεία ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως 

λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

χρήσης σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν 

λόγω εξόδων.  

3.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του κύριου 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων 

που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 

χρηµατοοικονοµικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  
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3.    Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.5 Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2017 δεν απασχολούσε µόνιµο προσωπικό. 

3.6 Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος της τρέχουσας και προηγούµενων περιόδων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στο βαθµό που δεν έχει 

ακόµα εξοφληθεί και ως απαίτηση στο βαθµό που τα ποσά από φορολογικές ζηµιές ξεπερνούν το οφειλόµενο φόρο.  

Το όφελος που προκύπτει από τυχόν φορολογική ζηµιά µπορεί να αναγνωριστεί ως απαίτηση. Τα ποσά των 

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

συντελεστές που θα ισχύουν το χρόνο πραγµατοποίησής τους και έχουν θεσµοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσµοθετηθεί την 

ηµέρα σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

3.7 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ως αναβαλλόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται οι προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας. Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις στην αναγνώριση αναβαλλόµενης υποχρέωσης:  

1. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

2. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση µιας απαίτησης ή υποχρέωσης, εκτός από 
επιχειρηµατική συνένωση, όταν κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρέαζε ούτε τα λογιστικά ούτε τα 
φορολογικά αποτελέσµατα. 

3. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, 
υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αλλά µόνο στο βαθµό που η οικονοµική οντότητα 
είναι σε θέση να ελέγξει το χρονικό σηµείο της αναστροφής των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι η 
αντιστροφή θα δεν συµβεί στο προβλεπόµενο µέλλον. 

Ως αναβαλλόµενες απαιτήσεις αναγνωρίζονται οι προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής βάσης και λογιστικής 

αξίας, οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές προηγούµενων χρήσεων στο βαθµό που είναι πιθανό φορολογικά κέρδη 

να είναι διαθέσιµα ώστε να χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές, εκτός εάν οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις 

προέρχονται από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, εκτός από επιχειρηµατική 

συνένωση, όταν κατά το χρόνο τη συναλλαγής δεν επηρέαζε ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογικά αποτελέσµατα. 

Αναβαλλόµενες απαιτήσεις για εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που προέρχονται από επενδύσεις σε θυγατρικές, 

συνδεδεµένες, υποκαταστήµατα και συµµετοχές σε κοινοπραξίες πρέπει να αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι 

πιθανό οι προσωρινές διαφορές 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 τέλος κάθε περιόδου αναφοράς 

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

επιτρέψουν την ωφέλεια του συνόλου ή µέρους της αναβαλλόµενης απαίτησης 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.    Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Αναβαλλόµενο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται και για αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές προηγουµένων 

χρήσεων αν και µόνο αν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων 

θα µπορούν χρησιµοποιηθούν οι φορολογικές ζηµιές. 

Οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές 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 τέλος της περιόδου αναφοράς.  

Τα µεγέθη θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της εταιρείας, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, ως 

προς τον τρόπο µε τον οποίο το µεταφερόµενο ποσό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί ή θα 

τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να αναγνωρίζονται ως έσοδο ή έξοδο και περιλαµβάνονται στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης , εκτός από τις περιπτώσεις που ο φόρος προκύπτει από:  

1. Συναλλαγές ή γεγονότα που τα ποσά αναγνωρίζονται απευθείας στην Καθαρή Θέση. 

2. Μια επιχειρηµατική συνένωση που λογίζεται ως απόκτηση. 

 

Αν ο φόρος αφορά ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση, τότε και ο φόρος θα πιστωθεί 

ή θα χρεωθεί αντίστοιχα απευθείας στην Καθαρή Θέση. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να συµψηφιστούν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

µόνο αν η εταιρεία έχει το νόµιµο δικαίωµα και την πρόθεση να τις συµψηφίσει. 

Οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις πρέπει να συµψηφιστούν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µόνο αν η 

εταιρεία έχει το νόµιµο δικαίωµα να τις συµψηφίσει και επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις µπορούν να συµψηφιστούν 

µόνο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης, αν η οικονοµική οντότητα έχει το νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει τις 

τρέχουσες φορολογικές  υποχρεώσεις µε ποσά της αναβαλλόµενης φορολογίας τα οποία επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή για την ίδια οντότητα ή διαφορετικές οντότητες που προτίθενται να ρευστοποιήσει το περιουσιακό 

στοιχείο και να τακτοποίηση την υποχρέωση ταυτόχρονα.  

3.8 Ταµειακά διαθέσιµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.  

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια 

κεφάλαια. 
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3.    Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόµηση 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την 

αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 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 ∆ιοίκηση.   

Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή 

αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης. Κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία 

δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.   

Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την 

ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης.  Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος. Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις κατά 

την 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

(γ) Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους.  

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) ∆ιαθέσιµα 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 τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες 

από την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης.  Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και προηγούµενης 

χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.  

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 

ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 

επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
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3.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 

και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν 

ή υποστούν αποµείωση.  Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  

Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.Οι εύλογες αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται 

από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι 

εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία 

δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα αποτιµάται στο κόστος κτήσης.  

3.11 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες 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 αποµείωσής του καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως.  

 (i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου 

στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, 

µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη 

συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του 

ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 

ξεχωριστά.  

(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αξιολόγησε στην ηµεροµηνία κλεισίµατος 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 αποµείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώµενα στο κόστος κτήσεως και περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος. Η ανακτήσιµη αξία 

των συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις προσδιορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα µη 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.Η ανακτήσιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

προκειµένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του 

εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου.  Οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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3.12 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως µε την 

πραγµατοποίησή τους. 

3.13 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες Ευρώ. ∆ιαφορές που 
ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

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.  

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 στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

(α) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία διότι 

υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που αναµένεται 

να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, όπως αυτοί (οι µελλοντικοί φορολογικοί συντελεστές) είναι γνωστοί κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία της 

κατάστασης οικονοµικής θέσης. Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η ακρίβεια της εκτίµησης της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, εξαρτάται από σειρά παραγόντων που είτε βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας (π.χ. µεταβολή 

φορολογικών συντελεστών, µεταβολές στη φορολογική νοµοθεσία που ενδεχοµένως επηρεάζουν τη φορολογική βάση 

των περιουσιακών στοιχείων, ή τις κατηγορίες των προσωρινών διαφορών), είτε βασίζονται σε προβλέψεις για την 

µελλοντική πορεία της επιχείρησης που εξ ορισµού ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο. Η αναβαλλόµενη φορολογία 

επανεκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος της κατάστασης οικονοµικής θέσης και τυχόν ζηµίες αποµείωσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της αντίστοιχης χρήσης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους 

φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του 

ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την 

πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης. 

(β) Συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

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

(γ) Επίδικες Υποθέσεις 

Το παρόν δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρεία καθώς δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις. 
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5. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 
Μισθώµατα βάσει λειτουργικών 
µισθώσεων 6 6 
Φόροι-Τέλη 5 0 
Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων 15 4 
Αποσβέσεις 14 5 
Λοιπά 2 3 

Σύνολο 42 19 
      
Ποσά σε χιλ. €     
Κατανοµή ανά λειτουργία: 31/12/2017 31/12/2016 
  Έξοδα διοίκησης 42 19 

Σύνολο 42 19 
 

 

6. Φόρος εισοδήµατος 

 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόµενος φόρος 15 (4) 

Σύνολο 15 (4) 
 

Κατά τη χρήση 2017 στην αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε έξοδο φόρου ποσού € 15 χιλιάδων.  

Ο φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης υπολογίσθηκε µε συντελεστή 29% για την περίοδο 1/1–31/12/2017 καθώς 

και την συγκριτική χρήση 1/1–31/12/2016. 

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

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 

      
Αναβαλλόµενη φορολογία 
που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσµατα 15  (4) 

Αναβαλλόµενη φορολογία 
που αναγνωρίστηκε στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα (6) (2)  
  

Σύνολο 9  (6) 
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7. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Ποσά σε χιλ. € Λογισµικό Σύνολο 
Κόστος     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 0 0 

Προσθήκες 5 5 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 5 5 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 5 5 

Προσθήκες 0 0 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 5 5 
  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 0 0 

Αποσβέσεις 0 0 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 0 0 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 0 0 

Αποσβέσεις 2 2 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 2 2 
  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 5 5 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2017 3 3 

 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ποσά σε χιλ. € 
Οικόπεδα 
- κτίρια Σύνολο 

Κόστος 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 - - 

Προσθήκες 494 494 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 494 494 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 494 494 

Προσθήκες 1.814 1.814 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 2.308 2.308 
    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 - - 

Αποσβέσεις 5 5 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 5 5 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 5 5 

Αποσβέσεις 12 12 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 18 18 
  
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016 488 488 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2017 2.290 2.290 
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9. Λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 

Λοιπές απαιτήσεις  115 8 

Σύνολο 115 8 
 

10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις 445 512 

Σύνολο 445 512 
 

11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2017 ανέρχεται € 2.864 χιλιάδες, και αποτελείται από 286.400 µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 10,00 εκάστη. 

 

12. Αναβαλλόµενη φορολογία 

Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία την 31.12.2017: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 
      
Αναβαλλόµενες φορολογία 5 14 
      
Σύνολο 5 14 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος είναι υπολογισµένος µε 29%. Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος 

είναι η παρακάτω για την περίοδο 01.01.2017-31.12.2017: 

 

Αναβαλλόµενη φορολογία από: 

Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 
2015 

Χρέωση/ 
(πίστωση) 
στην 
κατάσταση 
συνολικού 
εισοδήµατος 

Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 
2016 

Χρέωση/ 
(πίστωση) στην 
κατάσταση 
συνολικού 
εισοδήµατος 

Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 
2017 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί των 
µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών 8  (6) 14  6  8  

∆ιαφορά φορολογικής και λογιστικής βάσης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων 0  0  0  3  (3) 

Σύνολο 8  (6) 14  9  5  
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13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016 

Προµηθευτές 15 5 

Σύνολο 15 5 
      

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

14. ∆εσµεύσεις 

 

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

Κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις. 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Εταιρεία ως µισθωτής 

Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν σε χώρους γραφείων.  

Ποσά σε χιλ. € 
01/01 -

31/12/2017 
01/01 -

31/12/2016 
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της 
χρήσης 6 6 

Σύνολο 6 6 
 

Κατά την 31/12/2017, η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων, οι οποίες 

είναι πληρωτέες ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 31/12/2017 31/12/2016 
   
Έως 1 έτος 6 6 

Από 2-5 έτη 28 27 

Πέραν των 5 ετών 22 29 

Σύνολο 56 62 
 

Κατά την χρήση του 2017 το έσοδο της εταιρείας από µισθώσεις κυµάνθηκε σε : 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 
01/01 - 

31/12/2017 
01/01 -

31/12/2016 
      

Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών     
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της 
χρήσης 93 0  

Σύνολο 93 0  
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Κατά την 31/12/2017, η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων, οι οποίες 

είναι εισπρακτέες ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 31/12/2017 31/12/2016 
      

Εντός 1 έτους  100 - 

Εντός 2 έως 5 έτη  420 - 

Μετά από 5 έτη  696 - 

  1.217 - 

15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/ Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Την 31.12.2017 δεν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας ή επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά 

τρίτων. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017. 

 

16. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 
 

Εµπορικές συναλλαγές 

 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις       Πωλήσεις          Αγορές 

AVIN  OIL 
- 1 - 7 

MOTOR OIL 
115 - 93 - 

Σύνολο 115 1 93 7 

 

17. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς 

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

της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 

 

 

 

 



ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
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Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 30 
Μαΐου 2018 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 

τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

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

την οικονομική θέση της εταιρείας ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

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

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

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

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

 

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

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ 

αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

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

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

εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

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

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

Επίσης: 

 

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

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

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

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

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε 

ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

 

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

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

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

παρουσίαση. 

 

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

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

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

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

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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