
Ε Κ Θ Ε Σ Η  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Χριστόδουλος Βασιλακάκης θέτει 

προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και την Έκθεση ∆ιαχειρίσεως που 

καταρτίσθηκε για την Τρίτη εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017. 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

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. 

 
Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2017 και 2016, παρατίθενται κατωτέρω: 
 

        

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)   (0) 0  

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   51  (19) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (0) (0) 

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) 
 
 
 
 
 
 



 
1. Λειτουργικά έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας αποτελούν τον κύριο παράγοντα διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων 
δραστηριότητας της Εταιρείας και παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Μεταβολή 
ποσό  

Μεταβολή 
% 

          

Μισθώµατα βάσει λειτουργικών 
µισθώσεων 6 6 0 0% 

Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων 15 4 11 275% 
Λοιπά  7 3 4 133% 

Σύνολο 28 13 15 121% 
 

2. Φόροι 

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

Μεταβολή 
% 

        

Αναβαλλόµενη φορολογία που 
αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα 

16  (4) -500% 

Αναβαλλόµενη φορολογία που 
αναγνωρίστηκε στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα (6) (2) 200% 
        

Σύνολο 9 (6) -267% 

Ο φόρος εισοδήµατος για τη χρήση 2017 καθώς επίσης και για τη χρήση 2016 υπολογίσθηκε µε 

συντελεστή 29%. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυσή της. 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα 

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Εταιρεία έκανε έναρξη των εµπορικών δραστηριοτήτων της κατά την διάρκεια του 2017. Στόχος της 

Εταιρείας είναι η διαχείριση των επενδύσεων µε προσοδοφόρο τρόπο και η απόκτηση νέων ακινήτων 

που αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες. 

IΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ 

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

ΑΒΕΝΕΠ», η οποία είναι ανώνυµη εταιρία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920, µε έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Η AVIN OIL δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των πετρελαιοειδών και η κύρια δραστηριότητα της αφορά την εµπορία προϊόντων 

πετρελαίου. 

Πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1.800.000 τον Ιανουάριο του 2017. Το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 2.864.000 αποτελούµενο από 286.400 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν δικαίωµα σε σταθερό εισόδηµα, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε 

µία. Οι µετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγµατεύονται σε καµία ενεργή χρηµατιστηριακή αγορά. 

 

 



IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

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

επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 

V. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή 
υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, αποµείωση αξίας απαιτήσεων, 
ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις.  Οι εκτιµήσεις κρίνονται 
σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις ανωτέρω εκτιµήσεις.  

Με δεδοµένο ότι η Εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί εµπορικά, ο βαθµός αβεβαιότητας στις 
λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης κρίνεται αµελητέος, συνεπώς εκτιµάται ότι τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα της εταιρείας συµπίπτουν µε εκείνα των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως.  

VI. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονοµικών κινδύνων που 

µπορεί να προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιµέρους κινδύνων, δεν 

θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονοµία θα επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή 

λειτουργία της Εταιρείας. 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (κίνδυνο ταµειακών 

ροών και κίνδυνο τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της 

µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.  

Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται παρακάτω: 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και οι συναλλαγές της διενεργούνται στο πρωτεύον 

νόµισµα του οικονοµικού της περιβάλλοντος που είναι το Ευρώ. Συνεπώς η εταιρεία δεν είναι 

εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

(β) Κίνδυνος ταµειακών ροών 

Η Εταιρεία λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τζίρο ακόµα, διαθέτει µετρητά τα οποία έχουν προκύψει από 

τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. ∆εν συντρέχει λόγος δανεισµού και κίνδυνος από τη µεταβολή των 

επιτοκίων για την παρούσα χρήση.  

 (γ) Κίνδυνος τιµής 

∆εν προκύπτει τέτοιος κίνδυνος για την εταιρεία αν ληφθεί υπόψιν και η δραστηριότητά της. 

(δ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίµων, 

επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν υψηλό 

δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

Επιπλέον εφόσον δεν έχει τζίρο για τη χρήση του 2016, δεν διαθέτει πιστωτικό κίνδυνο από τους 

πελάτες  της. 



(ε) Κίνδυνος ρευστότητας 

∆εν προκύπτει για την χρήση κίνδυνος ρευστότητας καθώς η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την 
δραστηριότητά της και για την κάλυψη τυχόν αναγκών της χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα από τις αυξήσεις 
µετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

VΙΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. Η οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας έχει ανατεθεί σε 
εξωτερικούς συνεργάτες.  

∆εν υπάρχουν σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι δε συντρέχει καµία υποχρέωση 
της Εταιρείας για συµµόρφωση της µε περιβαλλοντικές ρυθµίσεις, που να έχει επίπτωση στο 
χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της.     

 

ΙΧ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

        

    2017  2016  

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)   

1,26% -1,46% Καθαρά Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους   

Σύνολο Ενεργητικού   

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)   

1,27% -1,47% Καθαρά Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση   

18960,00% 22588,55% Ιδία Κεφάλαια   

Σύνολο Υποχρεώσεων   

Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων   

1,79% -1,81% Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων   

Ίδια Κεφάλαια   
 

 

Χ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω. 

Ποσά σε χιλ Ευρώ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Πωλήσεις Αγορές 
Μητρική Εταιρεία (Avin Oil 
ΑΒΕΝΕΠ) 0  1 0  7  

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 115  0 93  0  

  115  1 93  7  

 

Παροχές προς τη διοίκηση 

∆εν υπάρχουν παροχές προς την διοίκηση. 

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών 

∆εν υπάρχουν συναλλαγές, απαιτήσεις ή/ και υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των διευθυντικών 

στελεχών. 

 



 

ΤΑ ΜΕΛΗ ∆.Σ.

ΧΡ.∆.ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Π.Ι. ΖΟΡΑΠΑΣ

Ν.ΑΝΤ. ΓΚΙΟΚΑΣ

Φ.Ν.ΜΑΛΕΡΓΟΣ

ΣΤ.Ι.ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


