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I. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 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 και συνάδουν με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις του Κωδ. Ν.2190/1920. 

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 
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.  

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα 
ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες υλοποίησης του βασικού σκοπού σύστασης της εταιρείας λόγω 
καθυστέρησης λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη γνώμη μας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.  

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 ελέγχθηκαν 
από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 
24/04/2017 έκθεση ελέγχου με γνώμη χωρίς επιφύλαξη . 
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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 των 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. 

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. 
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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. 
 

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 κ.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 το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Γεώργιος Π. Παναγόπουλος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 36471 
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II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017– 31/12/2017 
 
Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 43α παρ. 
3) 
 
Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις 
 
Παρακάτω θέτουμε υπόψη σας τις οικονομικές καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσης, που 
περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 όπως 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Β. Σημαντικά Γεγονότα για τη χρήση 2017 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου Δήμου 
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με στοιχεία Φ/α.5.33/15088/945/21-12-2012 (ΦΕΚ 3540/Β/31-12-2012) και την 
τροποποίηση αυτής με στοιχεία Φ/Α.5.33/14968/9/31-12-2014 (ΦΕΚ 3622/Β/31-12-2014), που 
εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 παρ. 1 και 63 παρ. 2 του Ν. 3982/17.06.2011 (εφεξής «ο 
Νόμος») και η διοίκηση και η διαχείρισή του μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
Νόμου. 
 
Την 07/12/2016 με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
«Εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου Τύπου Α’, στις θέσεις 
«Φούρνοι Μαντουδίου» και «Σκάλα Δαφνοποτάμου», Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγ. Άννας, Π.Ε. 
Εύβοιας» (ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/30.12.2016). 
Με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε : 

1. Το ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ το οποίο αποτελείται από τη Ζώνη Υποδοχής Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων και τη Ζώνη Λιμενικής Εξυπηρέτησης και με το οποίο ορίστηκαν τα Ο.Τ. 
και οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά Ο.Τ.. 

2. Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, δηλαδή οι χρήσεις, η αρτιότητα των γηπέδων, οι όροι                  
δόμησης. 

Σημαντικό για την εξέλιξη του έργου είναι η από 08/03/2017 έκδοση της υπ΄αρ. 670/2017 
απορριπτικής απόφασης του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακύρωσης της Φ/Α.5.33/15088/945/21-12-2012 
(ΦΕΚ 3540/Β/31-12-2012)  ΚΥΑ με την οποία η οριοθετήθηκε  το Επιχειρηματικό Πάρκο και 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. 
 
Την 29/12/2017 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος – Ενέργειας εκδόθηκε η υπ’ Αρ. Φ/Α.5.33/136834/1610  (ΦΕΚ 4861/Β/29.12.2017) 
Απόφαση παράτασης της προθεσμίας κοινοποίησης της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής του 
ΕΠ.ΠΑ., εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών της 
έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και κατά συνέπεια, εξάντλησης του χρονικού περιθωρίου για 
την ολοκλήρωση. 
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Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 53 χιλ. έναντι 51 χιλ. κατά το προηγούμενο 
έτος.  

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Διαθέσεως     (26) χιλ. Ευρώ 
* Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα)     (3) χιλ. Ευρώ  

    
  

Με βάση τα ανωτέρω, τα Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη  προ φόρων ανέρχονται σε (24) χιλ. Ευρώ 
και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ποσού € 5 χιλ. καταλήγουμε σε συνολικά Κέρδη 
μετά από φόρους €  (19) χιλ.  
 
Γ.  Χρηματοοικονομικοί – Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής: 
 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 2017 2016 
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

85 = 7,60% 99 = 8,97% 

Σύνολο Ενεργητικού 1.118   1.104   
       
Μη κυκλοφορούν  
Ενεργητικό 

1.033 =  92,40%                                                 1.005 = 91,03% 

Σύνολο Ενεργητικού 1.118   1.104   

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και 
πάγιο ενεργητικό  

Ίδια Κεφάλαια 1.113 = 22.260% 1.096 = 13.700% 
Σύνολο υποχρεώσεων 5   8   

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 

       
Σύνολο υποχρεώσεων 5 = 0,45% 8 = 0,72% 
Σύνολο παθητικού 1.118   1.104   
       
Ίδια κεφάλαια 1.113 = 99,55% 1.096 = 99,27% 
Σύνολο παθητικού 1.118   1.104   

Οι  παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.  

Ίδια κεφάλαια 1.113 = 107,74% 1.096 = 109,05% 
Μη Κυκλοφορούν           
Ενεργητικό 

1.033   1.005   

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα 
Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

85 = 1.700,00% 99 = 1.237,50% 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

5   8   
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

 

Κεφάλαιο Κίνησης 80 = 94,11% 91 =                91,92% 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

85   99   

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το 
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

Καθαρά αποτελ.εκμ. 19 = 35,84 10 = 19,60% 
Σύνολο εσόδων 53   51   

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα.  

 

Καθαρά αποτελέσματα 
προ φόρων 

24 = 2,16% 14 = 1,27% 

Ίδια Κεφαλαια 1.113   1.096   
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη  αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.  

 
Δ.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Τα διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε ποσό ευρώ 13 χιλ. και έχουν τοποθετηθεί σε καταθέσεις 
όψεως. 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσεως 2017. 
 
Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού συμβουλίου 
 
 
Αθήνα,  20 Απριλίου 2018 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
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III. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

της 1ης  Ιανουαρίου 2017 έως 31ης  Δεκεμβρίου 2017 
 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την  20  Απριλίου 2018 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  www.mandoudibusinesspark.gr όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του 
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 
δημοσιοποιήσεως τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο Στοιχεία και Πληροφορίες 
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση 
και τα αποτελέσματα της εταιρείας αλλά δεν παρέχουν την  ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 
θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mandoudibusinesspark.gr/


10 
 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 
ΕΠ.ΠΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.    
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017    
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
  

  
Σημείωση 31 

Δεκεμβρίου 
31 

Δεκεμβρίου 
   2017 2016 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ασώματα πάγια στοιχεία  0 0 
Ενσώματα πάγια στοιχεία  0 0 
Επενδυτικά ακίνητα  0 0  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4 1.029 998  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7 4 7  
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.033 1.005 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα  0 0  
Εμπορικές απαιτήσεις  0 0  
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 5 70 85  
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  2 0  
Χρηματικά διαθέσιμα 6 13 14  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  85 99 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.118 1.104 
     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 8 1.070 1.070  
Διαφορά υπέρ το άρτιο  0 0  
Κέρδη εις νέον  41 24  
Αποθεματικά                                                                            2 2  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.113 1.096 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0 0 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0 0 
    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Προμηθευτές 0 0 
Δεδουλευμένες & λοιπές βραχυπροθ.υποχρεώσεις  0 6 
Φόρος Εισοδήματος πληρωτέος 5 2 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5 8 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.118 1.104 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Εταιρείας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠ.ΠΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.     
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017     
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)     
     

  Σημείωση 1.1.2017 – 
31.12.2017 

1.1.2016- 
31.12.2016 

    

Κύκλος εργασιών  0 0 

Κόστος πωλήσεων  0 0 
Μικτή ζημιά  0  0 
     

Έξοδα διοίκησης  9 (26) (35) 

Έξοδα έρευνας & Ανάπτυξης  0 0 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 10 (3) (2) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 11 53 51 

(ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  24 14 
Φόρος εισοδήματος 7 (5) (4) 

ΚΑΘΑΡΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ)  19 10 

    
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου  0 0 
Λοιπά έσοδα περιόδου προ φόρου εισοδήματος  0 0 
    
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών 
εσόδων περιόδου 7 0 0 

Λοιπά έσοδα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος  0 0 
    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ 
ΑΠO ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  19 10 
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
 
ΕΠ.ΠΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.  

 
  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    
1η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 έως 31η  ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ 2017    
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 
 

  Σημείωση 1.1.2017 –             
31.12.2017 

1.1.2016 –             
31.12.2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος  24 14 
Αποσβέσεις      
Τόκοι και συναφή έσοδα 11 (53) (51) 
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  0 0 
Αποτελέσματα από ασώματα & ενσώματα πάγια και 
επενδυτικά ακίνητα   0 0 

Κέρδη ζημιές από πώληση ασώματων-ενσ. 
Ακινητοποιησεων  0 0 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης  (29) (37) 

(Αύξηση)/Μείωση σε:    
Αποθέματα  0 0 
Εμπορικές απαιτήσεις  0 0 
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  (6) (9) 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    
Αύξηση/(Μείωση) σε:    

Προμηθευτές    
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  (4) 6 
Αυξηση/Μείωση λοιπ.μακροπρόθεσμες .απαιτήσεις.  0 0 
Πληρωμές φόρου εισοδήματος  (4) (9) 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (43) (49) 
    
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Καθαρές προσθήκες πάγιων στοιχείων  0 0 
Πωλήσεις ασώματων & ενσώματων παγίων στοιχείων  
Χορηγήσεις δανείων  0 

0 
0 
0 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 11 22 0 
Εισπράξεις από αποπληρωμές χρηματικών 
διευκολύνσεων και λοιπών διεταιρικών δανείων σε 
τρίτους 

 20 0 

(Αγορές)/ Πωλήσεις συμμετοχών & χρεογράφων  0 0 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  42 0 

 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Τόκοι Πληρωθέντες  0 0 
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων  0 0 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  0 0 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων  (1) (49) 
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες  14 63 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης   13 14 
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Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
ΕΠ.ΠΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.           
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ          
1η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31η  ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ 2017          
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)          
       

 

 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Διαφορά 
Από 

'Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
'Άρτιο 

 Αποθεματικά  Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2017 1.070  0  2  24  1.096 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0  0  0  0  0 
Μεταβολές στα ίδια 
κεφάλαια περιόδου 
1/1/2017– 31/12/2017 

         

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου. 0  0  0  19  19 

Σχηματισμός αποθεματικών 
από κέρδη είς νέο 0  0  0  0  0 

Λοιπές Κινήσεις 0  0  0  (2)  (2) 

Υπόλοιπα 31/12/2017 1.070  0  2  41  1.113 

 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Διαφορά 
Από 

'Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
'Άρτιο 

 Αποθεματικά  Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2016 1.070  0  1  15  1.086 

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου 0  0  0  0  0 

Μεταβολές στα ίδια 
κεφάλαια περιόδου 
1/1/2016 – 31/12/2016 

         

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου. 0  0  0  10  10 

Σχηματισμός αποθεματικών 
από κέρδη είς νέο 0  0  1  (1)  0 

Υπόλοιπα 31/12/2016 1.070  0  2  24  1.096 

 



ΕΠ. ΠΑ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  
 Την 05/12/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 36.326/5-12-2013 
πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΙ.ΠΕ.ΒΕ. Α.Ε.» του Συμβολαιογράφου ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ. 
Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Ά Μαντουδίου Δήμου 
Μαντουδίου – Λίμνης Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας  Εύβοιας σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση με στοιχεία Φ/α.5.33/15088/945/21-12-2012 (ΦΕΚ 3540/Β/31-12-2012) που 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 παρ. 1 και 63 παρ. 2 του Ν. 3982/17.06.2011 (εφεξής «ο 
Νόμος» ) και η διοίκηση και η διαχείριση του μέχρι την μεταβίβαση της σύμφωνα με το άρθρο 58 
του Νόμου. 
Την 07/12/2016 με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
«Εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου Τύπου Α’, στις θέσεις 
«Φούρνοι Μαντουδίου» και «Σκάλα Δαφνοποτάμου», Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγ. Άννας, Π.Ε. 
Εύβοιας» (ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/30.12.2016). 
Με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε : 

i.   Το ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ το οποίο αποτελείται από τη Ζώνη Υποδοχής Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων και τη Ζώνη Λιμενικής Εξυπηρέτησης και με το οποίο ορίστηκαν τα Ο.Τ. και 
οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά Ο.Τ.. 

ii.    Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, δηλαδή οι χρήσεις, η αρτιότητα των γηπέδων, οι όροι                  
δόμησης. 

Σημαντικό για την εξέλιξη του έργου είναι η από 08/03/2017 έκδοση της υπ΄αρ. 670/2017 
απορριπτικής απόφασης του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακύρωσης της Φ/Α.5.33/15088/945/21-12-2012 
(ΦΕΚ 3540/Β/31-12-2012)  ΚΥΑ με την οποία η οριοθετήθηκε  το Επιχειρηματικό Πάρκο και 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. 
Την 29/12/2017 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος – Ενέργειας εκδόθηκε η υπ’ Αρ. Φ/Α.5.33/136834/1610  (ΦΕΚ 4861/Β/29.12.2017) 
Απόφαση παράτασης της προθεσμίας κοινοποίησης της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής του 
ΕΠ.ΠΑ., εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών της 
έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και κατά συνέπεια, εξάντλησης του χρονικού περιθωρίου για 
την ολοκλήρωση.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη η θητεία των οποίων λήγει στις 30/06/2020. 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
α) Βάση Κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, 
εκτός από τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Οι συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής τους. 
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Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης δεν έχουν 
ξεκινήσει εργασίες υλοποίησης του βασικού σκοπού σύστασης της εταιρείας, για λόγους που 
περιγράφονται στη σημείωση 1 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
β)  Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι 
οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, εκτός από την υιοθέτηση των τροποποιήσεων 
ορισμένων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2017. 
Συνεπώς, από την 1 Ιανουαρίου 2017 η Εταιρεία υιοθέτησε συγκεκριμένες τροποποιήσεις προτύπων 
ως εξής: 
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 
υποχρεωτικά για τη χρήση 2017 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 
 
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017. 
Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 
βάσει της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των 
οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση 
ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο 
να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δρα-
στηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή 
άλλων εταιριών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης αξίας και 
λοιπές μεταβολές. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες» 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 
με την οποία αποσαφήνισε ότι: 

•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς 
σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την 
αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις 
λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός 
νόμος περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες 
κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται 
μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 
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•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται 
οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Η τροποποίηση η οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και 
έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του 
προτύπου.  

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις 
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις 
συμμετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινομηθεί ως 
κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες». 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικές 
καταστάσεις που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017  
 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους ή αναμένεται να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση 
τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει 
την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το 
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το 
ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. Η Εταιρεία 
θα εφαρμόσει την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η επίδρασή από την μετάβαση θα 
αναγνωριστεί συσσωρευτικά στα Κέρδη εις νέο ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν θα τροποποιηθούν. 
Αρχικά εκτιμάται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του η επίδραση για την Εταιρεία δεν θα είναι 
σημαντική. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης της εν λόγω επίδρασης στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από 
συμβάσεις με πελάτες» και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που 
εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά 
στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 
και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το 
είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης 
για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Η Εταιρεία  βρίσκεται στη 
διαδικασία οριστικοποίησης της εν λόγω επίδρασης στις Οικονομικές Καταστάσεις και θα 
υιοθετήσουν την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η επίδρασή από την μετάβαση θα 
αναγνωριστεί συσσωρευτικά στα Κέρδη εις νέο ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν θα τροποποιηθούν. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο σκοπός 
του οποίου είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα 
υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν 
μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται 
σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. 
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών 
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την 
πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και 
οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 
απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν προβλέπεται να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή 
οριστικού προτύπου. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι 
εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών 
που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από 
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την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 
σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019 έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Εταιρεία εξετάζει την 
επίπτωση του στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»  
Στις 18 Μαΐου του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση ενός 
νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. 
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021. Σκοπός του έργου του 
Συμβούλιου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 
βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 
ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 
ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών 
και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 
οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
κάποια. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, 
είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια 
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν 
μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και η υιοθέτηση της 
έχει αναβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση επ’ αόριστο. 

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

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό 
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή 
σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον 
αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να 
επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των 
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το 
αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 
Φεβρουαρίου 2018. 
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου 
χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το 
συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 
τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν 
το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις 
ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και έχει υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 15 (Διευκρινίσεις) «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»  

Τον Απρίλιο του 2016, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του 
Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, 
και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 
1 Ιανουαρίου 2018 και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις 
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν 
από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους 
και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες 
που κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή 
άλλης οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά 
την αρχική αναγνώριση.  
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ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις 8 
Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο 
προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. 
Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των 
επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από 
μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την 
είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό 
περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την 
είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, 
έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του 
καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη 
νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη 
προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της 
συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» 

Στις 7 Ιούνιου του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση μίας 
νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος 
και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες 
του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 
οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 
9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με 
αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 
«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι 
οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι 
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οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία 
συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 
ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017  

Τον Δεκέμβριο του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
«Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά 
τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από 
κοινού λειτουργία,  

ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα 
ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων,  

ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις τυχόν 
επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 
Καθορισμένων Παροχών»  

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα 
απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό 
του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 
τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. 
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών 
καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2019. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

Τον Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην αναθεώρηση 
του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η 
ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση 
και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά 
με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα 
σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση 
αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 
Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω 
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της 
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η αναθεώρηση εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

Τον Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε 
συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε 
προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη 
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2020. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 
 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
ΔΛΠ 39 ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις 
κατηγορίες: 
 
I. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση,  
II. Απαιτήσεις και δάνεια, 
III. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω κατάστασης συνολικών εσόδων και 
IV. Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους 
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Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία πλέον, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, των άμεσων δαπανών απόκτησης, συναλλαγής. 
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται με την αρχική 
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά.  
(i)  Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
καμιά από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν επενδύσεις διαθέσιμες 
προς πώληση. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα της 
Κατάστασης συνολικών εσόδων. Κατά την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης τα 
σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα καθαρά κέρδη. 
(ii)  Απαιτήσεις και δάνεια 
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα της Εταιρείας (και που είναι 
εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα καθαρά κέρδη όταν τα σχετικά 
κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
(iii)  Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των καθαρών κερδών 
Αφορά το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την 
ρευστοποίηση τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση την συγκεκριμένων 
στοιχείων καταχωρούνται στα καθαρά κέρδη της χρήσης. 
(iv)  Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία (πρωτογενή) με προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη 
κατηγοριοποιούνται σαν διακρατούμενα έως την λήξη, όταν η εταιρεία έχει την πρόθεση και την 
δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη. Επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται για αόριστο ή με 
προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούμενες 
έως την λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με 
βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα καθαρά κέρδη 
χρήσης όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της 
διαδικασίας απόσβεσης. 
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη 
αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες 
αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας 
άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ανάλυση 
προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων. 
 
β) Χρηματοοικονομικά προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνου 
Τα πρωτογενή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Κατάστασης 
οικονομικής θέσης περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, τραπεζικό δανεισμό και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και 
αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες 
παρουσιάζονται σε αυτή τη Σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή στοιχεία των Ιδίων κεφαλαίων βάσει της ουσίας και του 
περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.  
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα 
αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στα Ίδια 
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κεφάλαια. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, έχει το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) 
ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Η 
διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις και ειδικότερα: 
(i)  Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι  σε Ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την εξέλιξη της διακύμανσης των επιτοκίων και των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση του κινδύνου. 
(ii)  Εύλογη Αξία 
Τα ποσά που εμφανίζονται στις συνημμένες Καταστάσεις οικονομικής θέσης  για τα διαθέσιμα, τις 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις 
αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους. Η εύλογη αξία των 
τραπεζικών δανείων δε διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης μεταβλητών 
επιτοκίων.  
(iii)  Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου 
Δεν υφίσταται ουσιώδης πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία. 
(iv)  Κίνδυνος Αγοράς 
Δεν υφίσταται κίνδυνος αγοράς για την Εταιρεία. 
 
γ) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων 
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα 
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα 
νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων 
σε ξένα νομίσματα απεικονίζονται στα καθαρά κέρδη. Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από 
συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στα καθαρά κέρδη. 
 
δ) Αναγνώριση Εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Το παρακάτω συγκεκριμένο κριτήριο 
αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιείται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 
(i) Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
 
ε) Λογαριασμοί απαιτήσεων 
Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λογίζονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένη κατά τις 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία 
οικονομικών καταστάσεων όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να 
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη, πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις.  
Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε 
κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς 
κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. 
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ζ) Χρηματικά Διαθέσιμα 
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική 
λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. 
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από 
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
η) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των  κερδών της εταιρείας όπως 
αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν 
από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών, από αναβαλλόμενους φόρους 
εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών, καθώς και κάθε έκτακτης 
εισφοράς υπολογιζόμενης επί των κερδών. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία των Οικονομικών 
καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών 
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία οικονομικών 
καταστάσεων και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους 
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα 
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων.  
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά 
έσοδα αναγνωρίζεται, επίσης,  στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
 
θ) Κέρδη Ανά Μετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ)  υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν 
στους μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από την 
εταιρεία ως ίδιες μετοχές. 
Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά φόρου) με τον μέσο 
σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για 
την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). 
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4. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο λογαριασμός «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» στην συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης 
αφορά δάνεια σε Ενδοομιλικές Επιχειρήσεις και φέρουν επιτόκιο 5%. 
 
 
5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο λογ/σμός «Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις», στη συνημμένη κατάσταση 
οικονομικής θέσης,  αναλύεται ως εξής: 
 

 31.12.2017 31.12.2016 
Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις 0 0 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 53 74 
ΦΠΑ προς επιστροφή-συμψηφισμό 17 11 
Χρεώστες διάφοροι 0 0 
Έξοδα επόμενων χρήσεων  0 0 
Κεφάλαιο εισπρακτέο σε επόμενη χρήση  0 0 

Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείου 0 0 

Σύνολο 70 85 
 
 
6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Ο λογ/σμός «Χρηματικά διαθέσιμα», στη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης, αναλύεται ως 
εξής: 

 31.12.2017 31.12.2016 
Καταθέσεις όψεως 13 14 
Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 

Σύνολο 13 14 
 
 
7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται  σε 29% για τη 
χρήση 2017 (29% για τη χρήση 2016). Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον 
ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι 
παράγοντες σημαντικότεροι των οποίων είναι η μη φορολογικά έκπτωση ορισμένων δαπανών, οι 
διαφορές συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων και των 
συντελεστών που ορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, η δυνατότητα των εταιρειών να 
σχηματίζουν αφορολόγητες εκπτώσεις και αφορολόγητα αποθεματικά. 
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(α) Έξοδο φόρου εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση συνολικών εσόδων, αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 31.12.2017 31.12.2016 
Δαπάνη τρέχοντα φόρου   
Τρέχων φόρος  5 4 
Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων 0 0 
 5 4 
Δαπάνη αναβαλλόμενου φόρου 0 0 

Σύνολο 5 4 
 
Ακολουθεί συμφωνία του φόρου εισοδήματος και του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόμενου με 
το εφαρμοζόμενο φορολογικό συντελεστή. 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

   
Κέρδη/ (ζημιές)  προ φόρων 24 14 
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής 29% 29% 
Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος 
ονομαστικού φορολογικού συντελεστή 7 4 

Προσαρμογές για: 
Mόνιμες φορολογικές διαφορές                                                                                  (2) 0 

Πραγματική δαπάνη φόρου  5 0 
 
Με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1154/2017, ΠΟΛ 1191/2017, ΠΟΛ 1192/2017, ΠΟΛ 1194/2017 και ΠΟΛ. 
1208/2017, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρείχε οδηγίες για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των όσων έγιναν δεκτά με τις υπ' αριθ. ΣτΕ 1738/2017 (Ολομ.), ΣτΕ 
2932/2017, ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
καθώς και την υπ’ αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Από 
τις ανωτέρω εγκυκλίους προκύπτει  πενταετής παραγραφή - με βάση το γενικό κανόνα -  για χρήσεις 
από το 2012 και μετά, καθώς και για τα φορολογικά έτη για τα οποία ισχύει ο Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας - ΚΦΔ (από το 2014 και μετά), πλην ειδικών εξαιρέσεων που ορίζονται στις σχετικές 
διατάξεις του ΚΦΔ.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την υπερδωδεκάμηνη χρήση που έκλεισε 31.12.2014 
και για τις χρήσεις 2015 και 2016. Για την χρήση του 2015 η Εταιρεία δεν πληρεί τα κριτήρια για να 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 65A παραγρ. 1 Ν.4174/2013 (ΠΟΛ 1124/22/6/2015. Η εκτίμηση της Διοίκησης 
είναι ότι σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο πιθανές διαφορές που θα προκύψουν δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
Συνεπώς, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017,  το δικαίωμα του 
Δημοσίου για καταλογισμό φόρου μέχρι και τη χρήση 2011  έχει παραγραφεί εκτός αν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής.» 
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 (β) Αναβαλλόμενος φόρος 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών φορολογικών 
διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων. Ο υπολογισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης. 
 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση / (υποχρέωση) 31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο Έναρξης 7 7 
(Έξοδο) /Έσοδο αναγνωρισμένο στα 
Αποτελέσματα -1 0 

(Έξοδο) /Έσοδο αναγνωρισμένο στην 
Καθαρή Θέση 
 Συνολικά Έσοδα 

-2 0 

Υπόλοιπο Τέλους 4 7 

 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι (απαίτηση και υποχρέωση) της χρήσης 2017 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Κατάσταση οικονομικής 
θέσης 

Καθαρά 
κέρδη 

(Χρέωση) 
/Πίστωση 

Λοιπά 
συνολικά 

έσοδα 
χρήσης 

(Χρέωση )/ 
Πίστωση 

Καθαρή  
θέση 

 31.12.2017 31.12.2016 1.1.2017 – 1.12.2017 
Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση      

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 1 3 0 0 -2 
Εξοδοποίηση ασώματων πάγιων 
στοιχείων 3 4 -1 0 0 

Φορολογικές ζημίες 0 0 0 0 0 

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 0 0 0 0 0 
      
Αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση      

Επενδυτικά ακίνητα 0 0 0 0 0 
Διαφορά αποσβέσεων      
Αναβαλλόμενος φόρος καθαρών 
κερδών / λοιπών συνολικών 
εσόδων 

0  -1 0 -2 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος 
απαίτηση/ (υποχρέωση) 4 7    



ΕΠ. ΠΑ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 

29 
 

 

 Κατάσταση οικονομικής 
θέσης 

Καθαρά 
κέρδη 

(Χρέωση)/ 
Πίστωση 

Λοιπά 
συνολικά 

έσοδα χρήσης 
(Χρέωση )/ 

Πίστωση 
 31.12.2016 31.12.2015 1.1.2016 – 31.12.2016 
Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση     

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 3 3 0 0 
Εξοδοποίηση ασώματων πάγιων 
στοιχείων 4 4 0 0 

Φορολογικές ζημίες 0 0 0 0 

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 0 0 0 0 
     

Αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση     

Επενδυτικά ακίνητα 0 0 0 0 

Διαφορά αποσβέσεων 0 0 0 0 

Αναβαλλόμενος φόρος καθαρών 
κερδών / λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος 
απαίτηση/(υποχρέωση) 7 7   

 
 
 
 
8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) 
ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές 
ονομαστικής αξίας  (10,00) η κάθε μία. 
Με την 19/12/2013 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε 
το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο  σαράντα έξι χιλιάδες (1.046.000,00) ευρώ με την 
έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (104.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (10,00) 
ευρώ η κάθε μία. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο 
εβδομήντα χιλιάδες (1.070.000,00)  ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν επτά 
χιλιάδες (107.000)  μετοχές ονομαστικής αξίας  δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.             
 
 
9. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Οι λογ/σμοί «Κόστος πωλήσεων» , «έξοδα διοίκησης» και «έξοδα έρευνας και ανάπτυξης», «έξοδα 
διάθεσης» αναλύονται ως εξής: 
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Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης 1.1.2017-
31.12.2017 

1.1.2016-
31.12.2016 

Αμοιβές και έξοδα τεχνικών 14 0 
Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων-συμβολαιογράφων 10 0 
Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 1 1 
Λοιπά και έξοδα λοιπών 1 34 

 26 35 
 
 
10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)  
 
Ο λογ/σμός «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων, αναλύεται ως 
εξής: 

 1.1.2017-
31.12.2017 

1.1.2016-
31.12.2016 

Αύξηση εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων 0 0 
Έσοδα από μισθώσεις 0 0 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (2) (2) 
Διαγραφή πιστωτικών υπολοίπων 0 0 
Τέλη – φόροι (1) 0 
Ανάκτηση προβλέψεων 0 0 

Σύνολο (3) (2) 
 
 
11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 
 
Ο λογ/σμός «Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)» στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων,  
αναλύεται ως εξής: 

 1.1.2017-
31.12.2017 

1.1.2016-
31.12.2016 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   

Τόκοι λογαριασμών καταθέσεων και 
συναφών τοποθετήσεων 53 51 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων 
χρηματοδοτήσεων 0 0 

Σύνολο 53 51 
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12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη για τις χρήσεις 2017 και 
2016, αναλύονται ως εξής: 

Χρήση 2017  

Συνδεμένο μέρος Πωλήσεις Αγορές Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Μητρική Εταιρεία 53 0 1.081 0 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 0 0 0 0 

 
Χρήση 2016  

Συνδεμένο μέρος Πωλήσεις Αγορές Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Μητρική Εταιρεία 51 0 1.070 0 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 0 0 0 0 

 
Οι ανωτέρω συναλλαγές γίνονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συναλλαγές με τρίτους.  
 
 
13. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος, όπως η εύλογη αξία ή μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου θα υπόκεινται σε διακύμανση λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει, για την Εταιρεία, από συνομολογημένες σε 
ξένο νόμισμα συναλλαγές, με χώρες εκτός Ευρωζώνης και χώρες που δεν έχουν συνδέσει το 
νόμισμά τους με το ευρώ.  
Η Εταιρεία, κατά την διανυόμενη φάση της  δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και επομένως δεν 
έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
Η εταιρεία κατά την 31/12/2017 δεν έχει δάνεια. Ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κινδύνους τιμών 
επιτοκίων, ή μεταβολών τιμών χρεογράφων των οποίων η τιμή διαπραγματεύεται σε 
χρηματοοικονομική αγορά. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
H έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία στο τέλος της παρουσιαζόμενης και της προηγούμενης χρήσης αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.029 998 
Εμπορικές απαιτήσεις 0 0 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 70 85 
Χρηματικά διαθέσιμα  13 14 

Σύνολο 1.112 1.097 
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Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν συνδεμένες επιχ/σεις και, επομένως, δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο. 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία (ταμιακά ισοδύναμα) θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι οι 
συναλλασσόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες και εταιρείες θυγατρικές του Ομίλου στον οποίο ανήκει 
η εταιρεία με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Η Εταιρεία διατηρεί μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για 
περιόδους έως 30 ημερών.  Η ληκτότητα του συνόλου των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας αφορά προμηθευτές και εμπίπτει στο επόμενο 12-μηνο. 
 
 
14. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
συνημμένης κατάστασης οικονομικής θέσης κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

Μακροπρόθεσμο ενεργητικό   
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση-Λοιπές επενδύσεις 0 0 
Δάνεια και απαιτήσεις-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.029 998 

Σύνολο 1.029 998 
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Δάνεια και απαιτήσεις -Εμπορικές απαιτήσεις 0 0 
Δάνεια και απαιτήσεις - Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 70 85 
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 13 14 

Σύνολο 83 99 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβενόμενο κόστος – 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβενόμενο κόστος –
Προμηθευτές 0 0 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβενόμενο κόστος –
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

0 6 

Φόρος Εισοδήματος πληρωτέος 5 2 

Σύνολο 5 8 
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15. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Οι στόχοι της Εταιρείας στη διανυόμενη φάση, όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι να 
εξασφαλίσει την ικανότητά της να συνεχίσει  τη δραστηριότητά της (going-concern).  
 
Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση τον δείκτη χρηματοδοτικής 
μόχλευσης τον οποίο ορίζει ως: Καθαρό χρέος /  Ίδια Κεφάλαια, όπου ως Καθαρό χρέος ορίζει το 
σύνολο των Υποχρεώσεων από δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις μείον τα χρηματικά 
διαθέσιμα, όπως απεικονίζονται στην Κατάσταση οικονομικής θέσης. 
 
Ο εν λόγω δείκτης  κατά το τέλος της χρήσης 2017 έχει ως εξής: 
 

 31.12.2017 31.12.2016 
Έντοκος δανεισμός   
Μείον :   
Χρηματικά διαθέσιμα (13) (14) 
Καθαρό χρέος (13) (14) 
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.113 1.096 
   
Δείκτης χρηματοδοτικής μόχλευσης (1,16)%  (1,27)% 

 
 
 
 
16. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 
Για τις παραπάνω χρήσεις εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Συνεπώς, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017,  το δικαίωμα του 
Δημοσίου για καταλογισμό φόρου μέχρι και τη χρήση 2011  έχει παραγραφεί εκτός αν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής. 
Οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι   2014, 2015, 2016 & 2017. 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και 
κατά συνέπεια υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, όταν διενεργηθούν οι 
σχετικοί έλεγχοι από τις Φορολογικές αρχές. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν από έλεγχο της Εταιρείας από τις 
φορολογικές αρχές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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17. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της παρουσιαζόμενης χρήσης και μέχρι την 
ημερομηνία έγκρισης των παρουσιαζομένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ          
  
 
           
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΡΑΣ  
                          
 
 
 
 
 
 
                         Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ                                                    Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
    
 
 
 
                 ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ                                                         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ 
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