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Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζει. 3 έσο θαη 23 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηελ 10 Ηνπλίνπ 2019 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
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Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Ινηπώλ πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 

 

Πνζά ζε ρηι. € εκ. 
1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

 Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Θχθινο εξγαζηψλ 17  107   93 

Θφζηνο πσιεζέλησλ   0 0 

Κηθηά απνηειέζκαηα   107 93 

Έμνδα δηνίθεζεο 5   (47) (42) 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/ (έμνδα)   11                    0 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο   71  51 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   0  0 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ   71  51 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6   (25) (15)  

Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο    46  36 

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα    0  (20) 

Φφξνο επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη   0   6 

ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ   0  (14)  

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο   46  22 
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Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 

 

Πνζά ζε ρηι. €  
    

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ εκείσζε 31/12/2018 31/12/2017 

Πάγην Δλεξγεηηθό 

 

    

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 8 2.609  2.290  

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 2  3  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

 

0  5  

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ 

 

2.611 2.298 

  
 

    

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
 

    

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 9 125  115  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10 198  445  

ύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 

 

323 561 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 
 

2.934 2.859 

  
 

    

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

    

Ίδηα Θεθάιαηα 

 

    

Κεηνρηθφ θεθάιαην 11 2.864 2.864 

Απνζεκαηηθά 11 2 0 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

 

23 (20) 

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
 

2.890 2.844 

  
 

    

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

    

Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

    

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 12 1 0  

ύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 

 

 1 0 

  

 

    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

    

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 13 25 15 

Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

18 0 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 

 

43 15 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 
 

44 15 

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 

 

2.934 2.859 
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2018 

 

          

Πνζά ζε ρηι. € 

Κεηνρηθό 
θεθάιαην θαη 

ππέξ ην άξηην 

Ινηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

          

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 1.064  0  (42) 1.022  

Θέξδε ρξήζεσο 0 0 36  36  

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 1.800 0 0 1.800  

Έμνδα αχμεζεο Κ.Θ. 0 0 (14) (14) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 2.864  0  (20) 2.844  

Θέξδε ρξήζεσο 0 0 46  46  

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   0 2 (2) 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 2.864  2  23  2.890  
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Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 

 

Πνζά ζε ρηι. € εκείσζε 
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 

        

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Θαζαξά θέξδε/ (δεκηέο) ρξήζεο πξν θόξσλ   71 51 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8 16 12 

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  7 1 2 

    88  65  

Κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο       

(Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ   (10) (108) 

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ   10  10 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   89  (33) 

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο   (1) 0 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο   88  (33) 

        

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8 (335) (1.814) 

  (335) (1.814) 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

πγθέληξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  0 1.780 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο   0 1.780 

        

Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (247) (67) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ  έλαξμε ηεο ρξήζεο               445 512 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 10               198 445 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ «ΑΒΗΛ ΑΘΗΛΖΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», (ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 κε ζθνπφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

αθνξνχλ ζηελ αγνξά, πψιεζε, εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ παληφο είδνπο (νηθνπέδσλ, αγξνηεκαρίσλ, νηθνδνκψλ θ.ν.θ), 

θαηαζθεπή, κεηαζθεπή θαη αλακφξθσζε αθηλήησλ, αλάιεςε εξγνιαβηψλ θαη εθηέιεζε πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ, 

εθκεηάιιεπζε ζεκάησλ, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ηξφπσλ θαηαζθεπήο ζρεδίσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, 

αληηπξνζψπεπζε ζπλαθψλ νίθσλ ηεο αιινδαπήο θαη ηέινο ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ κε ζπλαθείο 

ζθνπνχο. 

Ζ «ΑΒΗΛ ΑΘΗΛΖΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» είλαη ζπγαηξηθή θαηά κε πνζνζηφ 100% ηεο Δηαηξείαο «Avin Oil ΑΒΔΛΔΠ».  

Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Καξνχζη – Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α.  

Οη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30ε 

Καΐνπ 2018 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

 

ΟΛΟΚΑ ΘΔΖ 
1. Υξηζηφδνπινο Βαζηιαθάθεο  

2. Πέηξνο Εφξαπαο 
3. Ληθφιανο Γθηφθαο 

4. Φίιηππνο Καιέξγνο 
5. ηέθαλνο Κάγεηξαο 

Πξφεδξνο Γ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Κέινο 
Κέινο 

Κέινο 
Κέινο 

 

2. Τηνζέηεζε Λέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 

 

Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξα. Όζα εμ απηψλ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

επίδξαζε ζηελ Δηαηξεία, παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

2.1 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ θιεηόκελε νηθνλνκηθή ρξήζε 

Δπίδξαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Απηή ε ζεκείσζε εμεγεί ηελ επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία” ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη πεξηγξάθεη ηηο λέεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, 

φπνπ απηέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη λέεο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 3.17. 

α. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΙΠ 39 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ. 
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πγθεθξηκέλα ην ΓΠΥΑ 9 πξνβιέπεη ηα παξαθάησ γηα ηελ Σαμηλφκεζε θαη Δπηκέηξεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ: 

Σαμηλόκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 

Σν ΓΠΥΑ 9 εηζάγεη έλα κνληέιν ζπλνιηθήο ηαμηλφκεζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

θαηαηάζζνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε Απνζβεζκέλν Θφζηνο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε Δχινγε Αμία κέζσ Ινηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (ΔΑΚΙΔ) 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε Δχινγε Αμία κέζσ Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ (ΔΑΚΘΑ) 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηακηαθέο ξνέο πνπ απνηεινχληαη κφλν απφ 

πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ ηαμηλνκνχληαη ιακβάλνληαο ππφςε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ δηαθξάηεζε 

απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δηαθξαηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε ζθνπφ ηελ δηαθξάηεζή ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπο, επηκεηξνχληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο.  

Αλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη ηελ πξφζεζε ηεο δηαθξάηεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπο αιιά πξνζδνθά λα πσιήζεη απηά ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ρξεηάδεηαη (πρ. γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο) 

ηφηε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη ζε ΔΑΚΙΔ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηακηαθέο ξνέο δηαθνξεηηθέο απφ θεθάιαην θαη ηφθνπο, 

φπσο επελδχζεηο ζε θεθάιαηα ηεο ρξεκαηαγνξάο ή παξάγσγα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηαρσξηζκέλσλ  

ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ, επηκεηξνχληαη ζε ΔΑΚΘΑ. Πάλησο εηδηθά γηα κεηνρέο ην ΓΠΥΑ 9 επηηξέπεη ελαιιαθηηθά 

ηελ επηκέηξεζή ηνπο ζε ΔΑΚΙΔ. 

Δπηκέηξεζε ηεο Απνκείσζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 

Σν ΓΠΥΑ 9 εηζάγεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Αλακελφκελεο Πηζησηηθήο Εεκηάο (ΑΠΕ) ζε φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζε Απνζβεζκέλν Θφζηνο ή ζε ΔΑΚΙΔ (κε εμαίξεζε ηηο 

κεηνρέο). Όπνπ κε ην ΓΙΠ 39, κφλν πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο έπξεπε λα αλαγλσξηζζνχλ σο απνκείσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, κε ηελ κέζνδν ΑΠΕ πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ 

πηζησηηθψλ δεκηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 3 παξαθάησ ζηάδηα: 

ηάδην 1: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Πεξηιακβάλεη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ κε αζήκαληε αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ζπλήζσο αθνξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία νθεηιήο γηα πεξηζφηεξν απφ 30 

εκέξεο. Αλαγλσξίδεηαη ε αλαινγία ησλ ΑΠΕ γηα ηε ζπλνιηθή δσή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνέιζεη απφ πηζησηηθά 

γεγνλφηα (default events) πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ 12 κελψλ. 

ηάδην 2: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή – ρσξίο πηζησηηθή απνκείσζε. Αλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έρεη ζεκαληηθή αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε αιιά δελ έρεη αθφκε 

απνκεησζεί, θαηαηάζζεηαη ζην ηάδην 2 θαη επηκεηξάηαη ζηηο ΑΠΕ ηεο ζπλνιηθήο δσήο ηνπ πνπ νξίδεηαη σο 

αλακελφκελε πηζησηηθή δεκηά σο απνηέιεζκα φισλ ησλ πηζαλψλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ φιεο ηεο αλακελφκελεο δσήο 

ηνπ. 

ηάδην 3: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή – κε πηζησηηθή απνκείσζε. Αλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ νξίδεηαη σο πηζησηηθά απνκεησκέλν, κεηαθέξεηαη ζην ηάδην 3 θαη επηκεηξάηαη κε ηελ ΑΠΕ γηα ηελ 

ζπλνιηθή δσή ηνπ. Αληηθεηκεληθφ ηεθκήξην γηα έλα πηζησηηθά απνκεησκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 
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είλαη ε άλσ ησλ 90 εκεξψλ θαζπζηέξεζε απφ ηελ εκεξνκελία νθεηιήο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ ρξεσζηψλ. 

β. Δπίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

Δπίδξαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 “Έζνδα απφ 

ζπκβάζεηο κε πειάηεο” παξέρεη έλα εληαίν πεξηεθηηθφ κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο ζπκβάζεηο κε πειάηεο. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη φηη 

κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ 

ππνζρφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ πνπ αληαλαθιά ην αληάιιαγκα ην νπνίν εθηηκά φηη 

δηθαηνχηαη έλαληη ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 εθδφζεθε ην Κάην ηνπ 2014 θαη πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018. Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 

θαηαξγεί ηα αθφινπζα πξφηππα θαη δηεξκελείεο: (α) Γ.Ι.Π. 18, (β) Γ.Ι.Π. 11, (γ) ΔΓΓΠΥΠ 13, (δ) ΔΓΓΠΥΑ 15, (ε) 

ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη (ζη) ΚΔΓ-31.  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη έλα ζχλζεην „Πξφηππν‟, ην νπνίν εηζάγεη ζαθέζηεξεο νδεγίεο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην 

πξντζρχνλ ινγηζηηθφ  πιαίζην θαλφλσλ θαη αξρψλ. Απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθήο θξίζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, είλαη ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθφ, αθήλνληαο ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα ηελ άζθεζε ππνθεηκεληθήο 

θξίζεο. ε αληίζεζε κε ην Γ.Ι.Π. 18 πνπ παξέρεη δηαθξηηά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ γηα ηα αγαζά θαη ηηο 

ππεξεζίεο, ην Γ.Π.Υ.Α. 15 θαηαξγεί απηή ηελ δηάθξηζε. Σν λέν „Πξφηππν‟ αληί απηνχ επηθεληξψλεηαη ζην ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο θαη δηαθξίλεη ηηο ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ζε απηέο πνπ εθπιεξψλνληαη ζε 

κηα “δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή” θαη ζε απηέο εθπιεξψλνληαη ζε “βάζνο ηνπ ρξφλνπ”. Ζ δηάθξηζε απηή θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιεγρνο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ πειάηε.  

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην Γ.Π.Υ.Α. 15 ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 (εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο) αλαδξνκηθά κε ηελ 

κέζνδν ηεο ζσξεπηηθήο επίδξαζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ3(β) ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15. Κε βάζε 

ηελ κέζνδν απηή, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζσξεπηηθήο επίδξαζεο φισλ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 είηε πξηλ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2018, κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Α. 15, φζνλ αθνξά αθελφο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπιεξσκέλσλ θαη ησλ κε 

εθπιεξσκέλσλ ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο θαη αθεηέξνπ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο θαη ηνλ επηκεξηζκφ 

απηήο ζηηο εθπιεξσζείζεο θαη ζηηο κε εθπιεξσζείζεο ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. Δπηπιένλ, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην πξφηππν κφλν ζε ζπκβάζεηο 

πνπ δελ απνηεινχλ νινθιεξσζείζεο ζπκβάζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο.  

Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ην Γ.Π.Υ.Α. 15 ρσξίο λα θάλεη ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηηο ηξνπνπνηεκέλεο θαη 

ηηο νινθιεξσζείζεο ζπκβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.  

Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζε ησλ ζεκαληηθψλ πεγψλ εζφδσλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμε 

ηπρφλ αιιαγψλ κεηαμχ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ ηξέρνληνο ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15. Αληηπξνζσπεπηηθέο ζπκβάζεηο κε πειάηεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκβάζεσλ κε βάζε ην λέν „Πξφηππν‟ (ήηνη ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο, ηηκή ζπλαιιαγήο θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ βαζηθψλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο 

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηνπ „Πξνηχπνπ‟ αλαιχνληαη ζηελ 

εκείσζε 3 “εκαληηθέο Ινγηζηηθέο Πνιηηηθέο”, ελψ ε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, 

πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ.  

Ζ ππνθείκελε αξρή επηκέηξεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 ζε ζρέζε κε ηα κεηαβιεηά αληαιιάγκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ηηκήο αληαιιαγήο δελ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ πνιιέο απφςεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε 

Δηαηξεία κε βάζε κε ην Γ.Ι.Π. 18. ηελ πξάμε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ πιαίζην, θάζε είδνπο 

κεηαβιεηνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ είλαη 
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ζπλάξηεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηά πεξίπησζε ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε ηηκψλ πεηξειαηνεηδψλ 

πξντφλησλ, εθπηψζεηο ζηελ ηηκή πψιεζεο νη νπνίεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο επίηεπμεο πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνηήησλ 

αγνξψλ θαη εθπηψζεηο ιφγσ πξφσξεο πιεξσκήο, πξνζδηνξίδνληαλ ηελ ζηηγκή ηεο πψιεζεο θαη ην πνζφ ησλ 

αλαγλσξηδφκελσλ εζφδσλ πξνζαξκφδνληαλ αλαιφγσο. Θαηά ζπλέπεηα, ε Δηαηξεία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην ηξφπν θαη ζηνλ ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ θαζψο επίζεο 

θαη ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο απηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε Δηαηξεία κε ην Γ.Ι.Π. 18.  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο “ζπκβαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν” θαη “ζπκβαηηθή ππνρξέσζε” γηα λα 

πεξηγξάςεη απηφ πνπ ίζσο ήηαλ θνηλψο γλσζηφ σο “δεδνπιεπκέλα έζνδα” θαη “έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ”. 

Παξφια απηά, ην λέν „Πξφηππν‟ δελ απαγνξεχεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθέο ησλ 

αλσηέξσ πεξηγξαθέο ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ηελ νξνινγία ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 γηα λα 

πεξηγξάςεη απηά ηα ππφινηπα. 

Δθηφο απφ ηελ παξνρή εθηεηακέλσλ γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο απφ ζπκβάζεηο κε 

πειάηεο, ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 δελ έρεη επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή /θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

ΔΓΓΠΥΠ 22 «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο» 

Ζ εξκελεία αθνξά ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ή κέξε ζπλαιιαγψλ φπνπ α) ππάξρεη ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζε μέλν 

λφκηζκα β) ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα πξνπιεξσζείζα απαίηεζε ή κηα ππνρξέσζε απφ αλαβαιιφκελα 

έζνδα ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ζπλαιιαγή, πξηλ αλαγλσξίζεη ηε ζρεηηθή απαίηεζε, έμνδν ή έζνδν, θαη γ) ε 

πξνπιεξσζείζα απαίηεζε ή ην αλαβαιιφκελν έζνδν είλαη κε ρξεκαηηθά.  

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ θαηέιεμε φηη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο είλαη ε  εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηεο κε λνκηζκαηηθήο πξνπιεξσζείζαο απαίηεζεο ή ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία 

ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα έθαζηε πιεξσκή ή είζπξαμε. Ζ εξκελεία δελ έρεη επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

2.2 Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη λέεο ΔΓΓΠΥΑ εθαξκνζηέα γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ  2019  

ΓΠΥΑ 16 «Κηζζώζεηο» 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κηζζψζεσλ θαη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηφζν ησλ εθκηζζσηψλ φζν θαη ησλ κηζζσηψλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 εθαξκφδεηαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη αληηθαζηζηά ηελ ππάξρνπζα 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ βάζεη ηνπ Γ.Ι.Π. 17 “Κηζζψζεηο” θαη ησλ ζρεηηθψλ Γηεξκελεηψλ.  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο κηζζσηέο, θαζψο θαηαξγείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ γηα ηνπο κηζζσηέο θαη ζρεδφλ φιεο νη κηζζψζεηο ζα αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ησλ 

κηζζσηψλ. Κε βάζε ην λέν πξφηππν, γηα θάζε κίζζσζε ζα αλαγλσξίδεηαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (“πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν κε δηθαίσκα ρξήζεο”) θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο ελνηθίσλ (“ππνρξέσζε απφ ηελ 

κίζζσζε”). Οη κφλεο εμαηξέζεηο αλαγλψξηζεο είλαη νη βξαρππξφζεζκεο κηζζψζεηο θαη νη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ην 

ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ρακειή αμία. ε αληίζεζε κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην Γ.Π.Υ.Α. 16 νπζηαζηηθά κεηαθέξεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Ι.Π. 17 γηα ηελ ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή. 

Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α 16 απφ ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. 

Γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο κηζζψζεηο θαη ηηο κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ρακειή αμία 

(φπσο νη εθηππσηέο), ε Δηαηξεία ζα επηιέμεη λα αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα ησλ ελ ιφγσ κηζζψζεσλ σο έμνδα κε ηελ 
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ζηαζεξή κέζνδν, φπσο επηηξέπεηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 16. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ πξαθηηθή δηεπθφιπλζε 

πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφηππν ζηνπο κηζζσηέο, λα κελ δηαρσξίδεη ηα κε κηζζσηηθά ζηνηρεία απφ ηα κηζζσηηθά 

ζηνηρεία θαη, αληηζέησο, λα αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά θάζε κηζζσηηθφ θαη ζπλδεδεκέλν κε κηζζσηηθφ ζηνηρείν σο εληαίν 

κηζζσηηθφ ζηνηρείν.  

Ζ Δηαηξεία επέιεμε λα εθαξκφζεη ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε κεηάβαζεο (αλαδξνκηθά κε ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε 

ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 16 λα αλαγλσξίδεηαη σο πξνζαξκνγή ζην ππφινηπν αλνίγκαηνο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο) θαη δελ ζα επαλαδηαηππψζεη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα επηκεηξήζεη θαηά ηελ κεηάβαζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

δηθαίσκα ρξήζεο ζε πνζφ ίζν κε ηελ ππνρξέσζε απφ ηελ κίζζσζε, πξνζαξκνζκέλν θαηά ην πνζφ ηπρφλ 

πξνπιεξσκέλσλ ή δνπιεπκέλσλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ κίζζσζε.  

Δπίζεο, ε Δηαηξεία επέιεμε λα κελ εθαξκφζεη ηελ πξαθηηθή δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 16 παξ.Γ3 

θαηά ηελ κεηάβαζε, αιιά απνθάζηζε λα επαλαμηνινγήζεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία αξρηθήο 

εθαξκνγήο σο πξνο ην αλ απνηεινχλ ή εκπεξηέρνπλ κίζζσζε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 16. 

Κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Α. 16, ν ελδηάκεζνο εθκηζζσηήο απαηηείηαη λα θαηαηάζζεη ηελ ππνκίζζσζε σο ρξεκαηνδνηηθή ή 

ιεηηνπξγηθή κίζζσζε κε βάζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε δηθαίσκα ρξήζεο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ θχξηα κίζζσζε 

(θαη φρη κε βάζε ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φπσο ίζρπε ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 17). Ιφγσ απηήο ηεο αιιαγήο, 

ε Δηαηξεία ζα αλαθαηαηάμεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο ππνκηζζψζεηο ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο ζα απναλαγλσξηζηνχλ θαη ζα αλαγλσξηζηνχλ απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη ζα αλαγλσξίζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο θαηά 

πξνζέγγηζε € 48ρηι. θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο θαηά πξνζέγγηζε € 48ρηι. 

ΔΓΓΠΥΠ 23 «Αζαθήο κεηαρείξηζε ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο» 

Ζ εξκελεία πξνηίζεηαη λα πξνζδηνξίζεη ην θνξνινγεηέν θέξδνο (θνξνινγεηέα δεκηά), ηηο θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο 

αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, ηνπο αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο θαη θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, 

φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηελ ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ ΓΙΠ 12 (Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο). Ζ Δξκελεία πξνβιέπεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα α) λα θαζνξίδεη εάλ νη φπνηνη αβέβαηνη ρεηξηζκνί 

θνξνινγηθψλ ζεκάησλ αμηνινγνχληαη ζπιινγηθά ή κεκνλσκέλα θαη β) λα αμηνινγεί εάλ είλαη πηζαλφ ε αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή λα απνδερζεί ηελ πηνζεηεκέλε ή πξνηεηλφκελε απφ ηελ νληφηεηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζέκαηνο ζηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο: εάλ λαη, ε νληφηεηα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε θνξνινγηθή 

ηεο ζέζε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ελ ιφγσ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ – εάλ φρη, ε νληφηεηα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην αληίθηππν 

ηνπ αβέβαηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηελ θνξνινγηθή ηεο ζέζε. Ζ εξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Κεηαβνιή, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκόο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ» 

Οη αιιαγέο ηνπ ΓΙΠ 19 απνζαθελίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθφ ην θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο θαη ν θαζαξφο ηφθνο γηα ην 

ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο λα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ. Δπηπιένλ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πξνζαξκνγέο ζην πξφηππν πνπ λα απνζαθελίδνπλ ην αληίθηππν ηπρφλ κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή 

δηαθαλνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πξναπαηηνχκελα γηα ην αλψηαην φξην ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνίεζε)  «Καθξνρξόληεο Δπελδύζεηο ζε πλδεδεκέλεο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» γηα 

καθξνρξφληεο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο ή θνηλνπξαμίεο, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζηε 

ζπλδεδεκέλε ή θνηλνπξαμία, αιιά ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Πεξηγξάθνληαη 
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ιεπηνκεξψο νη αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ Πξνηχπνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 

2017 ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) θύθινο 2015-2017. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηξία πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» & ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν». 

 Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 3 απνζαθελίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηάεη έιεγρν επηρείξεζεο πνπ 

απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, πξνβαίλεη ζε επαλεθηίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ επηρείξεζε απηή.  Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11 απνζαθελίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηάεη απφ θνηλνχ έιεγρν κηαο 

επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, δελ πξνβαίλεη ζε εθ λένπ εθηίκεζε ζπκκεηνρήο πνπ είρε ζηελ επηρείξεζε 

απηή. 

ΓΙΠ 12 «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ φηη φιεο νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνθχπηεη ν θφξνο.  

ΓΙΠ 23 «Θόζηε Γαλεηζκνύ» Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ φηη εάλ κέξνο δαλείνπ παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα 

αθνχ ην ζπλαξηψκελν κε απηφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ είλαη έηνηκν πξνο ηε ρξήζε ή πψιεζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, 

ην πνζφ ηνπ δαλείνπ απηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηεο νληφηεηαο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε δαλεηζκνχ.  

3.    Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

3.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο  

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία ήηαλ ζε αδξάλεηα. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») θαη ηηο δηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ 

(IFRIC), πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ηελ  Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΠΥΑ (IFRIC) αληίζηνηρα, θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.  

3.2 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζά εηζπξαθηέα γηα κηζζψκαηα αθηλεηνπνηήζεσλ θαηνρήο ηεο Δηαηξείαο. Σα έζνδα απφ κηζζψκαηα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ ηηκνινγνχληαη θαη νξίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 
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3.3 Ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ 

ιφγσ εμφδσλ.  

3.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηµεηξψληαη µε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.  Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

3.5 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018 δελ απαζρνινχζε κφληκν πξνζσπηθφ. 

 3.6 Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη 

αθφκα εμνθιεζεί θαη σο απαίηεζε ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απφ θνξνινγηθέο δεκηέο μεπεξλνχλ ην νθεηιφκελν θφξν.  

Σν φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ θνξνινγηθή δεκηά κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο απαίηεζε. Σα πνζά ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεζεί ηελ 

εκέξα ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

3.7 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ωο αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο εμαηξέζεηο ζηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο ππνρξέσζεο:  

1. Τπνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο. 

2. Τπνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κηαο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο, εθηφο απφ 
επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, φηαλ θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξέαδε νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα 

θνξνινγηθά απνηειέζκαηα. 

3. Τπνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, 

ππνθαηαζηήκαηα, ζπγγελείο θαη κε ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, αιιά κφλν ζην βαζκφ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη ε 
αληηζηξνθή ζα δελ ζπκβεί ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. 

Ωο αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο βάζεο θαη ινγηζηηθήο 

αμίαο, νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ θνξνινγηθά θέξδε 

λα είλαη δηαζέζηκα ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο, εθηφο εάλ νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο 
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πξνέξρνληαη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, εθηφο απφ επηρεηξεκαηηθή 

ζπλέλσζε, φηαλ θαηά ην ρξφλν ηε ζπλαιιαγήο δελ επεξέαδε νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα. 

Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο γηα εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, 

ζπλδεδεκέλεο, ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη 

πηζαλφ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο λα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιέςηκν κέιινλ θαη ηα θνξνινγηθά θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα 

γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. 

Σν κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα επαλειέγρεηαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο 

θαη λα κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα ππάξρνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε ψζηε λα 

επηηξέςνπλ ηελ σθέιεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο αλαβαιιφκελεο απαίηεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί.  

Κηα ηέηνηα κείσζε ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αληηζηξαθεί ζην βαζκφ πνπ γίλεηαη πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγηθά 

θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα. 

Αλαβαιιφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη θαη γηα αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ αλ θαη κφλν αλ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ 

ζα κπνξνχλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θνξνινγηθέο δεκηέο. 

Οη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα 

ηζρχνπλ ζηελ πεξίνδν φπνπ ε απαίηεζε ζα ξεπζηνπνηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.  

Σα κεγέζε ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξείαο, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, σο 

πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ή ζα 

ηαθηνπνηεζεί. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο δελ πξνεμνθινχληαη. 

Ο ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ή έμνδν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο , εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θφξνο πξνθχπηεη απφ:  

1. πλαιιαγέο ή γεγνλφηα πνπ ηα πνζά αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε. 

2. Κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε πνπ ινγίδεηαη σο απφθηεζε. 

 

Αλ ν θφξνο αθνξά πνζά πνπ ρξεψζεθαλ ή πηζηψζεθαλ απεπζείαο ζηε Θαζαξή Θέζε, ηφηε θαη ν θφξνο ζα πηζησζεί ή 

ζα ρξεσζεί αληίζηνηρα απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε. 

 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

κφλν αλ ε εηαηξεία έρεη ην λφκηκν δηθαίσκα θαη ηελ πξφζεζε λα ηηο ζπκςεθίζεη. 

Οη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κφλν αλ ε 

εηαηξεία έρεη ην λφκηκν δηθαίσκα λα ηηο ζπκςεθίζεη θαη επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ 

κφλν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηηο 

ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο  ππνρξεψζεηο κε πνζά ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ηα νπνία επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή γηα ηελ ίδηα νληφηεηα ή δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο πνπ πξνηίζεληαη λα ξεπζηνπνηήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη λα ηαθηνπνίεζε ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα.  

3.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο 

επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.  
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3.9 Κεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

3.10 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο.  Ζ ηαμηλφκεζε 

εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε.  Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. 

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε.   

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή 

αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία 

δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο.   

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 

(γ) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε 

εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. 

  Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.  Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην 

δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο 

θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε.  Θαηά 

ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. 
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Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ.Οη εχινγεο αμίεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο.  Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη 

εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, 

ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία 

δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο.  

3.11 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(i) Κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή 

αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία 

θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο 

πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο.  

 (i) Κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, 

κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε 

θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε 

ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην 

ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.  

(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ Δηαηξεία αμηνιφγεζε ζηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Ζ αλαθηήζηκε αμία 

ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ 

εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ.  Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

3.12 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

3.13 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 

Αθίλεηα ηα νπνία θαηέρνληαη γηα καθξνρξφληεο εθκηζζψζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. Οη 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ ηδηφθηεηα νηθφπεδα θαη θηίξηα. Οη δηαθνξέο απφ ηελ επηκέηξεζε ησλ 

επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Ζ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ.  
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3.14 ηξνγγπινπνηήζεηο θνλδπιίσλ 

Σα πνζά πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζε ρηιηάδεο Δπξψ. Γηαθνξέο πνπ 
ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ νθείινληαη ζε απηέο ηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο  

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο 

γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.  

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο 

θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία δηφηη 

ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφµνπο πνπ αλαµέλεηαη 

λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ, φπσο απηνί (νη κειινληηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο) είλαη γλσζηνί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη 

θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαη επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη ε αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο, εμαξηάηαη απφ ζεηξά παξαγφλησλ πνπ είηε βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο (π.ρ. κεηαβνιή 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, κεηαβνιέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηε θνξνινγηθή βάζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ), είηε βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ 

κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο πνπ εμ νξηζκνχ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

επαλεθηηκάηαη ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην εάλ ζα επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. 

Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ 

θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο ρξήζεο. 

(β) πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

Σν παξφλ δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηελ Δηαηξεία θαζψο δελ απαζρνιεί κφληκν πξνζσπηθφ. 

 

(γ) Δπίδηθεο Τπνζέζεηο 

Σν παξφλ δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηελ Δηαηξεία θαζψο δελ πθίζηαληαη επίδηθεο ππνζέζεηο. 

5. Έμνδα αλά θαηεγνξία 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2018 31/12/2017 

Κηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 6 6 

Φφξνη-Σέιε 4 5 

Ινηπέο ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 6 15 

Απνζβέζεηο 17 14 

Ινηπά  14 2 

ύλνιν 47 42 
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6. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Πνζά ζε ρηι. € 1/1 - 31/12/2018 1/1 – 31/12/2017 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 17 0 

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ ειέγρνπ  πξνεγνχκελεο ρξήζεο 1 0 

Σέινο επηηεδεχκαηνο 1 0 

ύλνιν 19 0 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 6 15 

 ύλνιν 6 15 

ύλνιν 25 15 

 

Γηα ηε ρξήζε 2018 πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο € 18 ρηιηάδεο ελψ γηα ηε ρξήζε 2017 δελ έρεη πξνθχςεη θφξνο 

εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2018 είλαη ππνινγηζκέλνο κε 29%. 

Γηα ην 2018 πξνέθπςαλ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ € 1 ρηιηάδεο απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ην 2018 πξνέθπςε έμνδν θφξνπ € 6 ρηιηάδεο ελψ γηα ην 2017 πξνέθπςε έμνδν 

θφξνπ € 15 ρηιηάδεο. 

Βάζεη ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ 4579/2018 απφ ηελ 1.1.2019 ηα λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 
28% γηα ην έηνο 2019, 27% γηα ην έηνο 2020, 26% γηα ην έηνο 2021 θαη 25% γηα ηα έηε 2022 θαη κεηά. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο νη θάησζη 

θνξνινγηθέο επηδξάζεηο 

Πνζά ζε ρηι. € 1/1-31/12/2018 
Θέξδε πξν θφξσλ 71 

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 21 
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγ. Υξήζεσλ 1 

Σέινο επηηεδεχκαηνο ρξήζεο 1 

Ινηπά 2 

ύλνιν 25 

 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξνθχπηνπλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο χςνπο € 18 ρηιηάδεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο γηα ην 2018. Αληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2017 δελ πξνθχπηεη θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο.  

7. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Πνζά ζε ρηι. € Ινγηζκηθό ύλνιν 

Θόζηνο     
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 5 5 

Πξνζζήθεο 0 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 5 5 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 5 5 

Πξνζζήθεο 0 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 5 5 
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Πνζά ζε ρηι. € Ινγηζκηθό ύλνιν 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 0 0 

Απνζβέζεηο 2 2 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 2 2 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 2 2 

Απνζβέζεηο 1 1 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 3 3 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 3 3 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018 2 2 

8. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Πνζά ζε ρηι. € Οηθόπεδα - θηίξηα ύλνιν 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 494 494 

Πξνζζήθεο 1.814 1.814 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 2.308 2.308 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 2.308 2.308 

Πξνζζήθεο 335 335 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 2.643 2.643 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 5 5 

Απνζβέζεηο 12 12 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 18 18 

 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 18 18 

Απνζβέζεηο 16 16 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2018 34 34 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 2.290 2.290 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018 2.609 2.609 

9.  Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2018 31/12/2017 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 125 115 

ύλνιν 125 115 

10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2018 31/12/2017 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 198 445 

ύλνιν 198 445 

11. Κεηνρηθό θεθάιαην / Απνζεκαηηθά 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2018 αλέξρεηαη € 2.864 ρηιηάδεο, θαη απνηειείηαη απφ 286.400 κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 10,00 εθάζηε. 

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31/12/2018 αλέξρνληαη ζε € 2 ρηιηάδεο θαη αθνξνχλ ζε Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ. Σν 

ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ κεηά θφξσλ θεξδψλ (επί ησλ ηνπηθψλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ) έσο φηνπ 

απηφ λα  ηζνχηαη κε ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνξξνθήζεη δεκηέο. 



ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
της χρήσης 1/1-31/12/2018 

 
21 

12. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηελ 31.12.2018: 

Πνζά ζε ρηι. € 

1/1/2017 

Θαηάζηαζε 
πλνιηθνύ 

Δηζνδήκαηνο 
έμνδν/(έζνδν) 31/12/2017 

Θαηάζηαζε 
πλνιηθνύ 

Δηζνδήκαηνο 
έμνδν/(έζνδν) 31/12/2018 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ:           

Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ 
παγίσλ 

0 
3 (3) (2)  (1) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ 
ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

θνξνινγηθέο δεκηέο 

14 

6  8  8 0  

ύλνιν 14 9 5 6  (1) 
 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη ππνινγηζκέλνο κε 29%.  

13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2018 31/12/2017 

Πξνκεζεπηέο 1 0 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 1 1 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 2 0 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 21 13 

ύλνιν 25 15 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ην ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.  

14. Γεζκεύζεηο 

 

Θεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 

Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο δελ ππήξραλ θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο. 

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

Οη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ ζε ρψξνπο γξαθείσλ.  
Πνζά ζε ρηι. € 

01/01 -
31/12/2018 

01/01 -
31/12/2017 

Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ 
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο 6 6 

ύλνιν 6 6 

 

Θαηά ηελ 31/12/2018, ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, νη νπνίεο 

είλαη πιεξσηέεο σο εμήο: 
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Πνζά ζε ρηι. € 

01/01-

31/12/2018 

01/01-

31/12/2017 

Έσο 1 έηνο 6 6 

Απφ 2-5 έηε 29 28 

Πέξαλ ησλ 5 εηψλ 14 22 

ύλνιν 49 56 

 

Θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2018 ην έζνδν ηεο εηαηξείαο απφ κηζζψζεηο θπκάλζεθε ζε : 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2018 31/12/2017 

      

Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ     

κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο 107 93 

ύλνιν 107 93 

 

Θαηά ηελ 31/12/2018, ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, νη νπνίεο 

είλαη εηζπξαθηέεο σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι. € 

01/01-

31/12/2018 

01/01-

31/12/2017 

      

Δληφο 1 έηνπο  116 100 

Δληφο 2 έσο 5 έηε  462 420 

Κεηά απφ 5 έηε  579 696 

  1.157 1.217 

15. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Θηλδύλσλ 

Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηξαπεδηθά ππφινηπα θαη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο.  

Ζ Δηαηξεία δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηζνηηκίαο λνκηζκάησλ θαζψο ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε Δπξψ θαη έηζη 

δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  

Ο Πηζησηηθφο Θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, θαζψο ηα 

δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε ηξάπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ.  

Ζ ζέζε ησλ πειαηψλ ζηελ αγνξά κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γελ ππάξρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. 
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πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

(α) Γηαρείξηζε θηλδύλσλ θεθαιαίνπ 

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη βηψζηκε. Ζ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξίαο απνηειείηαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ 

ηεο εηαηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε εηο λέν. 

(β) Θίλδπλνο αγνξάο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζην πξσηεχνλ λφκηζκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξψ. πλεπψο ε εηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν. 

(γ) Θίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ 

Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, δηαζέηεη ζρεηηθά πςειά ξεπζηά δηαζέζηκα, 

ζπλεπψο δελ ζπληξέρεη ιφγνο δαλεηζκνχ θαη θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ.  

(δ) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε εηαηξείεο ηνπ νκίινπ δελ δηαηξέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν. 

(ε) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ 

γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ή φρη. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ 

χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ απφ ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ ή κέζσ ηνπ Οκίινπ απφ ηξάπεδεο 

εμσηεξηθνχ. 

Ζ Δηαηξεία αληαπνθξίλεηαη κε επρέξεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. 

16. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο/ Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Σελ 31.12.2018 δελ πθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο ή επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ηξίησλ. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 θαη 2018. 

17. πλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ: 

 

Πνζά ζε ρηι. € Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Πσιήζεηο Αγνξέο 

Κεηξηθή Δηαηξεία (Avin Oil ΑΒΔΛΔΠ) 0 1 6 7 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 125 0 101 0 

  125 1 107 7 

18. Γεγνλόηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 16/04/2019 πξνέβε ζηελ αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ Ρφδν κε αμία € 695ρηι. πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζηεί πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ. 



 

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 2018, 

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 2018, 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 

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

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 αρχής 

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 προβεί 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 τη 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 αρχής 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 31.12.2018. 

 

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, 15 Ιουλίου 2019 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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