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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους μετόχους της εταιρείας APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού αποτελέσματος, μεταβολών καθαρής θέσεως 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 APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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, καθ’ όλη 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 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 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 σύνολό
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 τη 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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία APE COMMERCIAL PROPERTY
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας X. Μπαρλίκας
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13991
Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ ΣΟΕΛ: Ε 120
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registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP Geographies.
Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”).
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide
services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

5

Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2019

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2019
Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων

(̟οσά σε ευρώ)

Σηµείωση

Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019
31.12.2018

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

3

(76,87)
(76,87)

2.018,98
2.018,98

Λοιπά έξοδα
Κέρδη/(Ζηµίες) ̟ριν το φόρο εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες) µετά το φόρο
εισοδήµατος

4

(23.773,27)
(23.850,14)
-

(67.476,31)
(65.457,33)
-

(23.850,14)

(65.457,33)

(0,00)

(0,00)

5

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες) µετά το φόρο
εισοδήµατος ανά µετοχή (Βασικά και
προσαρµοσµένα €/µετοχή)

6

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 11-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

Εταιρία, από 1.1.2019, εφήρμοσε το Δ.Π.Χ.Π. 16 αναδρομικά, χωρίς να προβεί σε αναμόρφωση των κονδυλίων
στις συγκριτικής χρήσης, σύμφωνα με στις μεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική
επίπτωση στις αρχικής εφαρμογής στην Καθαρή Θέση στις 1.1.2019 και ως εκ τούτου τα κονδύλια στις
συγκριτικής χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα.

.
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Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2019

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Συνολικού Α̟οτελέσµατος

Σηµείωση
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος

(̟οσά σε ευρώ)
Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2019
(23.850,14)

Λοι̟ά α̟οτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος
̟ου καταχωρήθηκαν α̟ευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό α̟οτέλεσµα χρήσεως,
µετά το φόρο εισοδήµατος

(23.850,14)

(65.457,33)

(65.457,33)

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 11-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2019

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Ισολογισµός
η

15 Eταιρική χρήση
Σηµείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια ιδιοχρησιµοποιούµενα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

7
8

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

8
9

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις νέον

10
10

Σύνολο καθαρής θέσεως
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυ̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις
Υποχρεώσεις από µισθώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυ̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων

12
11

Σύνολο υ̟οχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσεως και υ̟οχρεώσεων

31.12.2019

(̟οσά σε ευρώ)
31.12.2018

3.383,34
5.400.000,00

5.400.000,00

5.403.383,34

5.400.000,00

43.712,77
212.277,65
255.990,42

53.298,04
226.319,63
279.617,67

5.659.373,76

5.679.617,67

6.125.145,00
(479.407,47)

6.125.145,00
(455.557,33)

5.645.737,53

5.669.587,67

3.407,43
10.228,80
13.636,23

10.030,00
10.030,00

13.636,23
5.659.373,76

10.030,00
5.679.617,67

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 11-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

Εταιρία, από 1.1.2019, εφήρμοσε το Δ.Π.Χ.Π. 16 αναδρομικά, χωρίς να προβεί σε αναμόρφωση των κονδυλίων
στις συγκριτικής χρήσης, σύμφωνα με στις μεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική
επίπτωση στις αρχικής εφαρμογής στην Καθαρή Θέση στις 1.1.2019 και ως εκ τούτου τα κονδύλια στις
συγκριτικής χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα.
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως

Μετοχικό
κεφάλαιο
253.750,00

Υ̟όλοι̟ο 1.1.2018
Αύξηση ΜΚ µε κεφαλ. Αποθεµατικού «υπέρ το άρτιο»
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές κινήσεις
Συνολικό Αποτέλεσµα Xρήσεως µετά το φόρο
εισοδήµατος

∆ιαφορά α̟ό
έκδοση µετοχών
υ̟έρ το άρτιο
39.010.000,00

Α̟οτελέσµατα
εις νέον
(17.232.475,62)

Σύνολο καθαρής
θέσεως
22.031.274,38

17.232.475,62
(390.100,00)

(15.906.129,38)
(390.100,00)

39.010.000,00
(33.138.605,00)

(39.010.000,00)

--

--

(65.457,33)

(65.457,33)

Υ̟όλοι̟ο 31.12.2018

6.125.145,00

--

(455.557,33)

5.669.587,67

Υ̟όλοι̟ο 1.1.2019
Συνολικό Αποτέλεσµα Xρήσεως µετά το φόρο
εισοδήµατος

6.125.145,00

--

(455.557,33)

5.669.587,67

--

--

(23.850,14)

(23.850,14)

Υ̟όλοι̟ο 31.12.2019

6.125.145,00

--

(479.407,47)

5.645.737,53

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 11-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών

(̟οσά σε ευρώ)
η

Σηµείωση

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος
Πλέον/(µείον) προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Έσοδα από τόκους
Λειτουργικό κέρδος/(ζηµία) ̟ρο µεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Καταβληµένοι φόροι

7
3

8

Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

Α̟ό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2019
31.12.2018
(23.850,14)

(65.457,33)

1.423,20
(35,22)

(2.363,50)

(22.462,16)

(67.820,83)

8.939,81
2.150,02
645,47

16.000.739,63
(6.173,00)
-

(10.726,86)

15.926.745,80

(4.806,54)
35,22

2.363,50

(4.771,32)

2.363,50

-

(15.906.129,38)

-

(390.100,00)

1.456,20

-

1.456,20

(16.296.229,38)

(14.041,98)

(367.120,08)

Ε̟ενδυτικές δραστηριότητες
Αγορες παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό ε̟ενδυτικές
δραστηριότητες (β)

3

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωµες) από αυξηση (µειωση κεφαλαιου)
Έξοδα αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληρωµές µισθωµάτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

12

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσεως (α) +(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

9

226.319,63

593.439,71

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

9

212.277,65

226.319,63

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 11-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές ̟ληροφορίες για την Εταιρία
Η εταιρία «APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») µε διακριτικό τίτλο “APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.”,
ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στην Αθήνα, επί στις οδού Πανεπιστηµίου 43. Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 58599/01/B/05/192. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 50 έτη, ήτοι
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2055.
Ο σκοπός στις Εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι:
α) Η απόκτηση, εκµετάλλευση, οικοδόµηση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως
ακινήτων.
Β) Η ανέγερση οικοδοµών εργολαβικώς ή µε αντιπαροχή.
Γ) Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων, είτε στις οικοδόµηση, είτε στις επισκευή ή αναπαλαίωση,
καθώς και η µεταπώληση αυτών.
∆) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση ακινήτων και εν γένει κτηµατικών συναλλαγών.
Ε) Η διαµεσολάβηση σε εκµετάλλευση ακινήτων µε προµήθεια.
Ζ) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, µηχανολογικών και πολεοδοµικών µελετών.
Η) Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία µε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους συναφών σκοπών.
Θ) Η παροχή υπηρεσιών µελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.
Ι) Η παροχή υπηρεσιών συµβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς µε αυτήν
δραστηριότητας.
Κ) Η ανέγερση και εκµετάλλευση τουριστικών µονάδων.
Λ) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.
Μ) Η παροχή εν γένει συµβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και
υποστηρικτικών υπηρεσιών στις τρίτα φυσικά ή /και νοµικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε τοµέα στις οικονοµικής
ζωής.
Ν) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση µετοχών και εν γένει µετοχικών δικαιωµάτων, εταιρικών µεριδίων ή τίτλων
εταιριών οποιασδήποτε µορφής και οικονοµικής δραστηριότητας.
Η Εταιρία αποτελεί κοινοπραξία των Εταιριών ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ενώ τα
ποσοστά συµµετοχής των εταιριών αυτών στην ΑPΕ COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. κατά την 31.12.2019 διαµορφώνονται ως εξής : ALPHA BANK
A.E. 72,20% και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 27,80%.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αποτιµώνται στις οικονοµικές καταστάσεις της “ALPHA BANK” µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αντωνίου Μαριάννα
Καµπαδέλλης Γεώργιος
Αποστολόπουλος Ξενοφών
Καλόµαλλος Ευάγγελος
Συρράκος Αθανάσιος
Λαγωνίκας Σαράντος

Πρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Aντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2020
Ε̟ο̟τεύουσα αρχή:

Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση
Αναπτύξεως

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών:

58599/01/Β/05/192

Αριθµός φορολογικού µητρώου:

999080420

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:

Μπαρλίκας Ανδρέας
Deloitte AE Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις Εταιρίας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις, της δεκάτης πέµπτης (15ης)
Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019, στην συνεδρίασή του της 24ης Αυγούστου 2020.
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2. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές
2.1 Βάση ̟αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 – 31.12.2019 και έχουν συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονιςµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
στις Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19ης Ιουλίου 2002 και
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση το αναβαλλόµενο τίµηµα της ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΝΙΚΗ
το οποίο αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν
τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη στις τρέχουσες εξελίξεις και
οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που
πραγµατοποιούνται.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι
σύµφωνες µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την
31.12.2018 αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και οι τροποποιήσεις προτύπων καθώς
και η ∆ιερµηνεία 23 τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2019:
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 2018/498/22.3.2018)
Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Π. 9 µε την
οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά
αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να
αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται
απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Π. 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν
ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του
απλήρωτου κεφαλαίου (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που
προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή
εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του συµβολαίου.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός
2017/1986/31.10.2017).
Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆.Π.Χ.Π. 16
«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά:
• το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις»,
• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση»,
• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις - Κίνητρα» και
• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία
διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων
απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι
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µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον
ισολογισµό τους, ως στοιχείο του ενεργητικού, το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς και την
αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία του
στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.
Το δικαίωµα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της
υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους
από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου.
Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών
υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων.
Ε̟ί̟τωση α̟ό την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 16
Η Εταιρία εφήρµοσε το πρότυπο σε όλες τις ενεργές την 1.1.2019 συµβάσεις µίσθωσης αναγνωρίζοντας τη
σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν αναµόρφωσε τα κονδύλια
της συγκριτικής περιόδου σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Κατά συνέπεια, τα κονδύλια της
συγκριτικής περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα.
Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το ∆.Π.Χ.Π. 16 η
Εταιρία, κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής, δεν επαναξιολόγησε εάν µία σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει
µία µίσθωση και συνεπώς εφήρµοσε το πρότυπο µόνο στις συµβάσεις που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί ως
µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17.
Επίσης, η Εταιρία επέλεξε κατά τη µετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το
πρότυπο:
- εφήρµοσε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα µε τη διάρκεια της µίσθωσης για όλες τις κατηγορίες
µισθώσεων,
- εξαίρεσε το αρχικό κόστος σύναψης σύµβασης από την αποτίµηση του δικαιώµατος χρήσης,
- χρησιµοποίησε την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης εάν η σύµβαση
περιλαµβάνει δικαιώµατα παράτασης ή καταγγελίας της µίσθωσης και
- για τον προσδιορισµό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης θεώρησε πως αυτή
είναι ίση µε την υποχρέωση από τη µίσθωση, προσαρµοσµένη κατά το ποσό τυχόν προπληρωµένων ή
δουλευµένων µισθωµάτων που αφορούν την εν λόγω µίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στον
ισολογισµό αµέσως πριν από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης και δεν εφήρµοσε τις νέες διατάξεις στις
µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες (short term) καθώς και στις µισθώσεις στις
οποίες το στοιχείο που εκµισθώνεται είναι χαµηλής αξίας (αξίας µικρότερης των 5.000 ευρώ όταν είναι
καινούργιο). Σηµειώνεται ότι η Εταιρία για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο,
αναµένεται να ανανεωθούν, προέβη σε εκτιµήσεις για την ανανέωσή τους.
Η Εταιρία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποίησε το οριακό επιτόκιο
δανεισµού (IBR) το οποίο προσδιόρισε χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισµένου
δανεισµού της Alpha Bank (secured funding) κάνοντας προσαρµογή για τα διαφορετικά νοµίσµατα και
λαµβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις των κυβερνητικών οµολόγων, όπου υπήρχαν.
Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 16, η Εταιρία αναγνώρισε την 1.1.2019 στοιχεία ενεργητικού µε
δικαίωµα χρήσης. και υποχρεώσεις από µισθώσεις ποσού € 4.806,54 και δεν υπήρξε επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια
της Εταιρίας.
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» - Τροποποίηση,
περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών (Κανονισµός 2019/402/13.3.2019)
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Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 19 µέσω της
οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν
αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 σε περίπτωση τροποποίησης,
περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η
τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής
υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει
να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής
υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της
καθαρής απαίτησης (asset ceiling).
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:
Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες (Κανονισµός 2019/237/8.2.2019)
Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ∆.Λ.Π. 28 για να
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που
περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία - για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η
µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 9, συµπεριλαµβανοµένου των
απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν
προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του
∆.Λ.Π. 28.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων - κύκλος 2015-2017 (Κανονισµός 2019/412/14.3.2019)
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ ∆ιερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» (Κανονισµός
2018/1595/23.10.2018)
Την 7.6.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία
αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ∆.Λ.Π. 12 όταν υπάρχει
αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η ∆ιερµηνεία ειδικότερα
διευκρινίζει τα εξής:
• Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασµό µε άλλες
αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας.
• Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις φορολογικές αρχές θα
πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν µόνο τα ποσά που έχουν δικαίωµα να
εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.
• Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των µη
χρησιµοποιηθεισών φορολογικών ζηµιών, των µη χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των
φορολογικών συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της το πόσο πιθανό είναι οι
φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του φόρου.
 Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές
στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
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Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2020 και
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.

‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα»: του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση» και
του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις»: Μεταρρύθµιση των επιτοκίων αναφοράς (Κανονισµός 2020/34/15.1.2020)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020
Την 26.9.2019 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ∆.Π.Χ.Π. 9,
∆.Λ.Π. 39 και ∆.Π.Χ.Π. 7 σύµφωνα µε την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις από την εφαρµογή
συγκεκριµένων διατάξεων της λογιστικής αντιστάθµισης στο πλαίσιο της εφαρµογής της µεταρρύθµισης του
επιτοκίου αναφοράς (Interest rate benchmark reform). Σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρίες που
εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις µπορούν να υποθέτουν ότι το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως
αποτέλεσµα εφαρµογής της µεταρρύθµισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρµογή των
ακόλουθων διατάξεων:
- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθµίσεις ταµειακών ροών,
- Την αξιολόγηση της οικονοµικής σχέσης ανάµεσα στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο και το µέσο
αντιστάθµισης,
- Τον προσδιορισµό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθµισµένου στοιχείου.
Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές της καταστάσεις της Εταιρίας..
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» και του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη»:
Ορισµός σηµαντικότητας (Κανονισµός 2019/2104/29.11.2019)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020
Την 31.10.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 1 και ∆.Λ.Π. 8 ώστε να εναρµονίσει τον ορισµό της
σηµαντικότητας σε όλα τα πρότυπα και να αποσαφηνίσει ορισµένα σηµεία του ορισµού.
Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή
ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν
παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Επίσης, το
Συµβούλιο τροποποίησε τον ορισµό της σηµαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Conceptual Framework)
ώστε να τον εναρµονίσει µε το νέο ορισµό σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 1 και ∆.Λ.Π.8.
Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
προτύπων τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί
πρόωρα από την Εταιρία.
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων»:
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»:
Ορισµός επιχείρησης. Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020 Την 22.10.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Π. 3 µε στόχο να αντιµετωπιστούν δυσκολίες που
προκύπτουν όταν µία οντότητα προσδιορίζει εάν απέκτησε µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού.
Με τις τροποποιήσεις:
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- αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί
επιχείρηση,
- απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή οµάδας στοιχείων, η οποία θα βασίζεται στην
τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων στοιχείων και όχι στην ικανότητα του συµµετέχοντα να ενσωµατώσει τα
αποκτηθέντα στοιχεία στις δικές του διαδικασίες,
- τροποποιείται ο ορισµός του παραγόµενου προϊόντος ώστε πέραν των εσόδων από κύριες δραστηριότητες που
εµπίπτουν στην εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 15, να περιλαµβάνονται και άλλα έσοδα από κύριες δραστηριότητες όπως
τα έσοδα από επενδυτικές υπηρεσίες,
- προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές διαδικασίες που έχουν αποκτηθεί
είναι ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την ηµεροµηνία απόκτησης υπάρχει παραγόµενο προϊόν
όσο και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραγόµενο προϊόν και
- εισάγεται µία προαιρετική άσκηση µε βάση την εύλογη αξία των αποκτώµενων στοιχείων προκειµένου να
αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆.Π.Χ.Π. 10 και
∆.Λ.Π. 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του
ενεργητικού της µητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ∆.Π.Χ.Π. 10
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία
συγγενή ή κοινοπραξία, µία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει
του ∆.Π.Χ.Π. 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που
σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του
κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή
να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου αποτίµηση της συµµετοχής
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το
υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ∆.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας
στα αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό
κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής
εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ηµεροµηνία υποχρεωτικής
εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της µεθόδου της
καθαρής θέσης.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς
ρύθµισης»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016.
Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆.Π.Χ.Π. 14. Το νέο πρότυπο,
που έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
για τους αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων
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προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή
ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο
φορέα και που σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις
οικονοµικές τους καταστάσεις. Το ∆.Π.Χ.Π. 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να
κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου
αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια».
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021
Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆.Π.Χ.Π. 17 το οποίο
αντικαθιστά το ∆.Π.Χ.Π. 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το ∆.Π.Χ.Π. 4, το νέο πρότυπο εισάγει
µία συνεπή µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ∆.Π.Χ.Π. 17
είναι οι ακόλουθες:
Μία εταιρία:
• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η οικονοµική οντότητα
αποδέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον αντισυµβαλλόµενο) συµφωνώντας να
αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο αβέβαιο µελλοντικό συµβάν επηρεάζει αρνητικά
τον αντισυµβαλλόµενο,
• διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές
υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια,
• διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει,
• αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση:
i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών (ταµειακές
ροές εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ταµειακές ροές
εκπλήρωσης µε τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία
είναι µια υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο)
ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το συµβατικό
περιθώριο παροχής υπηρεσιών),
• αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η
οικονοµική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική οντότητα αποδεσµεύεται από τον
κίνδυνο. Εάν µια οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται ζηµιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αµέσως τη
ζηµία,
• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα
ή έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και
• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να εκτιµήσουν την
επίδραση που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 17 στην οικονοµική
θέση, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της.
Σηµειώνεται, επίσης, πως τον Νοέµβριο του 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότεινε
τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υποχρεωτικής εφαρµογής του νέου προτύπου την 1.1.2022.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»:
Ταξινόµηση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2022
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Την 23.1.2020 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1
αναφορικά µε την ταξινόµηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. Ειδικότερα η
τροποποίηση:
-Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόµηση µιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
-Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της ∆ιοίκησης για τα γεγονότα που αναµένεται να συµβούν µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
-∆ιευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.

2.2 Μισθώσεις
Η Εταιρεία συνάπτει συµβάσεις επί παγίων ως µισθωτής είτε ως εκµισθωτής.
Κατά την έναρξη ισχύος της σύµβασης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία µίσθωση.
Εάν η σύµβαση παραχωρεί ένα δικαίωµα για τον έλεγχο της χρήσης ενός αναγνωρίσιµου περιουσιακού στοιχείου
για ένα χρονικό διάστηµα µε αντάλλαγµα κάποιο τίµηµα, τότε η σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία µίσθωση.
Η διάρκεια της µίσθωσης προσδιορίζεται ως η αµετάκλητη χρονική περίοδος της µίσθωσης σε συνδυασµό µε κάθε
επιπλέον χρονική περίοδο για την οποία ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη µίσθωση του περιουσιακού
στοιχείου, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο µισθωτής θα ασκήσει το δικαίωµα αυτό, και κάθε επιπλέον χρονική
περίοδο για την οποία ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο
ότι ο µισθωτής δεν θα ασκήσει το δικαίωµα αυτό. Μετά την έναρξη της µισθωτικής περιόδου, µε την επέλευση
σηµαντικού γεγονότος ή σηµαντικής µεταβολής των συνθηκών που εµπίπτουν στον έλεγχο της, η Εταιρεία ως
µισθωτής επανεκτιµά τη διάρκεια µίσθωσης. Η Εταιρεία, είτε ως εκµισθωτής είτε ως µισθωτής, αναθεωρεί τη
διάρκεια µίσθωσης εάν επέλθει µεταβολή στην αµετάκλητη χρονική περίοδο της µίσθωσης.
α) Όταν η Εταιρία είναι µισθωτής
Η Εταιρία αναγνωρίζει για όλες τις µισθώσεις ένα στοιχείο ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης και µια υποχρέωση
µίσθωσης κατά την έναρξη της µίσθωσης. Το στοιχείο ενεργητικού αρχικά αποτιµάται στο κόστος, το οποίο
περιλαµβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τυχόν πληρωµές µισθωµάτων που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν από την έναρξη της µίσθωσης µείον οποιαδήποτε κίνητρα µίσθωσης
έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικά άµεσα έξοδα και την εκτίµηση της υποχρέωσης για τυχόν έξοδα αποκατάστασης
του περιουσιακού στοιχείου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, το στοιχείο ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης αποτιµάται στο κόστος µειωµένο µε
τις τυχόν συσσωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης και προσαρµοσµένο κατά την τυχόν επανεκτίµηση
της υποχρέωσης από τη µίσθωση.
Το στοιχείο ενεργητικού αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της ωφέλιµης ζωής
του στοιχείου ενεργητικού ή δικαιώµατος χρήσης ή σύµφωνα µε την διάρκεια της περιόδου µίσθωσης, αναλόγως
µε το ποια ηµεροµηνία προηγείται. Τα στοιχεία ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης εξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων για ενδείξεις αποµείωσης και αν έχουν υποστεί αποµείωση
προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων (2.3).
Για τις βραχυπρόθεσµες µισθώσεις (η διάρκεια της µίσθωσης κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής
περιόδου ισούται µε 12 ή µε λιγότερους µήνες) και τις µισθώσεις στις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο
έχει χαµηλή αξία (χαµηλότερη των 5.000 EUR όταν είναι καινούριο) η Τράπεζα δεν αναγνωρίζει στοιχείο
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ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης και υποχρέωση από τη µίσθωση, ενώ αντίθετα αναγνωρίζει τα µισθώµατα των εν
λόγω µισθώσεων ως έξοδα µε την ευθεία µέθοδο για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.
Η υποχρέωση από τη µίσθωση αρχικά αποτιµάται ως η παρούσα αξία των µισθωµάτων που είναι ανεξόφλητα κατά
την ηµεροµηνία αυτή, µείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα µίσθωσης. Τα µισθώµατα αποτελούνται από τις καταβολές
µισθωµάτων για σταθερά µισθώµατα και µεταβλητά µισθώµατα που εξαρτώνται από έναν δείκτη (για παράδειγµα
∆ΤΚ) ή ένα επιτόκιο και προεξοφλούνται µε το οριακό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή
Η Εταιρία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποιεί το οριακό επιτόκιο
δανεισµού (IBR) το οποίο προσδιορίζει χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισµένου
δανεισµού της µητρικής Εταιρίας Alpha Bank κάνοντας προσαρµογή για τα διαφορετικά νοµίσµατα και
λαµβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις των κυβερνητικών οµολόγων, όπου υπάρχουν.
Μετά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη µίσθωση µειώνεται µε τις καταβολές
των µισθωµάτων, αυξάνεται µε το χρηµατοοικονοµικό έξοδο και επανεκτιµάται για τυχόν επανεκτιµήσεις ή
τροποποιήσεις της µίσθωσης.
Σύµφωνα µε την πολιτική που επέλεξε να εφαρµόσει η Εταιρία, το στοιχείο ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης
αναγνωρίζεται στα Ενσώµατα Πάγια και η υποχρέωση µίσθωσης στις Υποχρεώσεις από µισθώσεις ενώ το
βραχυπρόθεσµο µέρος στις λοιπές υποχρεώσεις.
β) Όταν η Εταιρία είναι εκµισθωτής
Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα των παγίων που εκµισθώνονται µεταφέρονται στον
µισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συµβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Όλες οι υπόλοιπες συµβάσεις µίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συµβάσεις µίσθωσης, ο λογιστικός χειρισµός τους έχει ως εξής:.
i. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις οποίες η Εταιρία
λειτουργεί ως εκµισθωτής, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που προβλέπει η σύµβαση µισθώσεως καταχωρείται
στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, µεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση)
των µισθωµάτων και του συνολικού ποσού των µισθωµάτων, αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένος τόκος και
εµφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των µισθωµάτων µειώνουν τη συνολική απαίτηση από
µισθώµατα, ενώ το χρηµατοοικονοµικό έσοδο αναγνωρίζεται µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων. Οι απαιτήσεις
από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξετάζονται για αποµείωση της αξίας τους.
ii. Λειτουργικές µισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η Εταιρία που λειτουργεί ως εκµισθωτής
παρακολουθεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη ζωή
του. Τα ποσά των µισθωµάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα,
στην κατηγορία λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων.

2.3 Α̟οµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. η ανακτήσιµη αξία ενός µη χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού πρέπει να
εκτιµάται όποτε υπάρχουν ενδείξεις για αποµείωση. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας
αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να προκύψουν από την συνεχιζόµενη
χρησιµοποίησή του µέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιµης ζωής του (αξία χρήσης).
Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών στις καταστάσεων) τα
δικαιώµατα χρήσης για πιθανές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η λογιστική
αξία είναι µεγαλύτερη της ανακτήσιµης αποµειώνεται (µέσω αποτελεσµάτων), ώστε να συµπίπτει µε την
ανακτήσιµη.
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2.4 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού και υποχρεώσεων αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού ή
υποχρεώσεων εφόσον η εταιρία αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις, βάσει της ουσίας και του
περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Με
εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων,
η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται µε τα έξοδα συναλλαγών και µειώνεται µε τα έσοδα και
προµήθειες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση ή τη δηµιουργία τους.
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις στον ισολογισµό αφορούν στο ταµείο και διαθέσιµα, τις
λοιπές απαιτήσεις και σε ορισµένα κονδύλια των λοιπών υποχρεώσεων.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Η Εταιρεία για σκοπούς αποτίµησης διακρίνει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της στις ακόλουθες
κατηγορίες:
Αναπόσβεστο κόστος
Εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Α) Ανα̟όσβεστο κόστος
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η
µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µια µέθοδος υπολογισµού του αναπόσβεστου κόστους ενός
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου και επιµερισµού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής
περιόδου. Το πραγµατικό επιτόκιο προεξοφλεί ακριβώς τις αναµενόµενες ροές των µελλοντικών εισπράξεων ή
πληρωµών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου µέχρι τη λήξη της ζωής του ή την επόµενη ηµεροµηνία
αναπροσαρµογής του επιτοκίου του, ώστε η αξία προεξόφλησης να ισούται µε τη λογιστική αξία προ αποµείωσης
του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου των υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν εξόδων / εσόδων
συναλλαγής που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής:
• εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων
προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές,
• οι συµβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του
ανεξόφλητου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of
Principal and Interest- SPPI).
Η εν λόγω κατηγορία εξετάζεται περιοδικά για την ύπαρξη αναµενόµενων ζηµιών αποµείωσης όπως περιγράφεται
κατωτέρω.
Αξιολόγηση ε̟ιχειρησιακού µοντέλου
Το επιχειρησιακό µοντέλο αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία του ενεργητικού για να δηµιουργεί ταµειακές ροές. Αυτό σηµαίνει ότι το επιχειρησιακό µοντέλο καθορίζει
αν οι ταµειακές ροές θα απορρέουν από την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών, την πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Το επιχειρησιακό µοντέλο της Εταιρείας
καθορίζεται σε επίπεδο που να αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο οι οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
ενεργητικού βρίσκονται υπό κοινή διαχείριση ώστε να επιτυγχάνεται ένας συγκεκριµένος επιχειρηµατικός στόχος.
Συνεπώς, το επιχειρησιακό µοντέλο δεν εξαρτάται από τις προθέσεις της διοίκησης για ένα µεµονωµένο µέσο αλλά
καθορίζεται σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης.
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Αξιολόγηση του αν οι συµβατικές ταµειακές ροές είναι αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου
κεφαλαίου (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI)
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης:
− Κεφάλαιο είναι η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού κατά την αρχική του
αναγνώριση (το ποσό αυτό µεταβάλλεται, π.χ. λόγω αποπληρωµής)
− Τόκος είναι το τίµηµα που καταβάλλεται για το πέρασµα του χρόνου, για τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται
µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου και για λοιπούς βασικούς δανειακούς κινδύνους (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας)
και έξοδα καθώς και για το περιθώριο κέρδους.
Β) Εύλογη αξία µέσω των α̟οτελεσµάτων
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία:
i. Για τα οποία υπάρχει πρόθεση για την πώλησή τους σε βραχύ χρονικό διάστηµα, προκειµένου να αξιοποιηθούν
βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της αγοράς (εµπορικό χαρτοφυλάκιο). Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δε διαθέτει
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που να εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
ii. Τα οποία η Εταιρεία επιλέγει, κατά την αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µε µεταφορά της
εκάστοτε προκύπτουσας διαφοράς στα αποτελέσµατα. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, η Εταιρεία δεν είχε επιλέξει να εντάξει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού σε αυτή την
κατηγορία.
iii) Τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόµησης σε µία από τις λοιπές κατηγορίες που ορίζει το ∆.Π.Χ.Α. 9
(αναπόσβεστο κόστος, χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων
που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση).
Στην κατηγορία αυτή εµπίπτει η απαίτηση της Εταιρείας από το αναβαλλόµενο τίµηµα λόγω πώλησης της
συµµετοχής της στην ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΝΙΚΗ.
Χρηµατοοικονοµικές Υ̟οχρεώσεις
Η εταιρεία αποτιµάει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
∆ιακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
Η Εταιρεία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της όταν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχουν λήξει, µεταβιβάζει το
συµβατικό δικαίωµα είσπραξης των ταµειακών ροών από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και ταυτόχρονα
µεταβιβάζει, ουσιωδώς, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά, ή σε περίπτωση που
απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως µε συνέπεια τη διαγραφή τους.
Η Εταιρεία διακόπτει την αναγνώριση µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή µέρους αυτής) όταν αυτή
συµβατικά εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει
.
Α̟οµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Η εταιρεία αναγνωρίζει αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού που επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος
Οι απαιτήσεις από τους πελάτες και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις της Εταιρίας, είναι συνήθως άµεσα
απαιτητές και ως εκ τούτου δεν ενσωµατώνεται σε αυτές αµοιβή για το πέρασµα του χρόνου (time value). Ο
υπολογισµός της αναµενόµενης ζηµιάς πιστωτικού κινδύνου που εφαρµόζει η Εταιρία για τις απαιτήσεις αυτές
πραγµατοποιείται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους (χωρίς να γίνεται κατάταξη σε στάδια), βάσει της
απλοποιηµένης προσέγγισης που προβλέπει το ∆.Π.Χ.Π. 9.
Για τον προσδιορισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρία
χρησιµοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζηµιάς µε βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων.
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2.5 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος
καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση.
Ο τρέχων φόρος περιλαµβάνει τον αναµενόµενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών της
καταστάσεων.

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
ή αναµένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισµού της υποχρέωσης ή απαίτησης.

Μια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται µόνο κατά το βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν
µελλοντικά φορολογικά διαθέσιµα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση µπορεί να συµψηφιστεί. Οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά το βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό φορολογικό όφελος
θα πραγµατοποιηθεί.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόµενες) συµψηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα και οι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή και παράλληλα η
Εταιρεία έχει την πρόθεση να προβεί σε ταυτόχρονο διακανονισµό της απαίτησης και της υποχρέωσης ή σε
διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από το συµψηφισµό τους.

2.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
α)
τα χρηµατικά διαθέσιµα στο Ταµείο της Εταιρείας
β)
οι καταθέσεις όψεως
γ)
οι καταθέσεις προθεσµίας (διαρκείας µικρότερης του τριµήνου)
δ)
οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (διαρκείας µικρότερης του τριµήνου) άµεσης ρευστοποιήσεως και
µηδενικού κινδύνου.

2.7 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε άλλο τρόπο τεκµηριωµένες
ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του
ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται
προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιµήσεις.
Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει στον Ισολογισµό ενδεχόµενες υποχρεώσεις, οι οποίες συνιστούν:
• πιθανές δεσµεύσεις που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και των οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί
µόνο από την πραγµατοποίηση ή µη ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, που δεν εµπίπτουν
ολοκληρωτικά στον έλεγχο της Εταιρείας, ή
• παρούσες δεσµεύσεις που ανακύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και που δεν αναγνωρίζονται διότι:
- δεν είναι πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για να διακανονισθεί η
υποχρέωση, ή - το ποσό της δεσµεύσεως δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε επαρκή αξιοπιστία.
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Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.8 Τόκοι έσοδα και έξοδα
Έσοδα και έξοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα για όλα τα τοκοφόρα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού και υποχρεώσεων. Η αναγνώρισή τους γίνεται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων και ο
προσδιορισµός τους µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

2.9 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ που
είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε Ευρώ, µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας
των συναλλαγών.
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία σε συνάλλαγµα, του
Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµιές, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
Στη χρήση 2019 όπως και στη χρήση 2018 δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ξένο νόµισµα.

2.10 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως α̟οφάσεων και σηµαντικές ̟ηγές αβεβαιότητας
Η Εταιρεία, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών της αρχών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων
εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών µεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τα κάτωθι:
- Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
- Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου χρηµατοοικονοµικών µέσων
- Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
- Φόρος εισοδήµατος
- Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2019, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας(going concern). Για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής, η Εταιρεία
λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση, στο
προσεχές µέλλον, του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι παράγοντες που
δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται κυρίως µε το οικονοµικό
περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς, µε τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του τραπεζικού
συστήµατος καθώς, και µε τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) στην Ευρώπη κατά το
πρώτο τρίµηνο του 2020.

Η παρατεταµένη ύφεση που γνώρισε η ελληνική οικονοµία τα τελευταία έτη οδήγησε σε σηµαντική επιδείνωση
της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και κατ’ επέκταση στη ραγδαία αύξηση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, έχοντας ως αποτέλεσµα την αναγνώριση σηµαντικών ζηµιών αποµείωσης από tο
τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσµα της κρίσης του ελληνικού δηµοσίου χρέους και
των µέτρων που λήφθηκαν για την αντιµετώπισή του, σηµειώθηκε σηµαντική εκροή καταθέσεων και επιβλήθηκαν
περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζική αργία η οποία ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε έως
τις 19.7.2015.
Εντός του προηγούµενου έτους και συγκεκριµένα τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρίτο
πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σχηµατισµού
ταµειακού αποθέµατος ασφαλείας µε σκοπό τη µείωση των ενδεχόµενων χρηµατοδοτικών κινδύνων µετά την
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ολοκλήρωση του προγράµµατος. Σηµειώνεται επίσης ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία προβαίνει σε ενέργειες για τη
σταδιακή ανάκτηση της προσβάσεώς της στις χρηµαταγορές για την κάλυψη των δανειακών της αναγκών.
Περαιτέρω από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 πραγµατοποιήθηκε πλήρης άρση των περιορισµών στην κίνηση
κεφαλαίων.
Η εµφάνιση του κορωνοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίµηνο του 2020, η οποία σύντοµα έλαβε τα
χαρακτηριστικά πανδηµίας, έρχεται να προσθέσει έναν σηµαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά
την εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών όσο και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό το
καθεστώς των περιοριστικών µέτρων που επιβάλλονται. Η εν λόγω εξέλιξη αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς την
ικανότητα των επιχειρήσεων στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους. Η ένταση των επιπτώσεων από την
πανδηµία του κορωνοϊού εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από το χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και
διαφοροποιείται ανά περίπτωση καθώς κάθε τοµέας της οικονοµίας επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο. Στo
πλαίσιo των προσπαθειών για τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που πλήττονται
περισσότερο από τον κορωνοϊό και τα συνεπαγόµενα µέτρα περιορισµού του, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε
δέσµη φορολογικών και άλλων διευκολύνσεων.
Η Εταιρεία µε βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη:
- την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής στήριξης τον Αύγουστο του 2018
- τις αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης για τη λήψη σειράς δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων για την τόνωση
της οικονοµίας
- των αποφάσεων των εποπτικών αρχών των τραπεζών για την παροχή ρευστότητας και στήριξης της κεφαλαιακής
τους επάρκειας στο βαθµό που αυτή επηρεάζεται από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
- το γεγονός ότι διαθέτει επαρκή χρηµατικά διαθέσιµα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της δραστηριοτήτων
ή αναγκών, εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τους επόµενους 12 µήνες.
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3. Χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα
Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019

31.12.2018

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών και λοιπά συναφή έξοδα
Τόκοι υποχρεώσεων από µισθώσεις

Χρηµατοοικονοµικό α̟οτέλεσµα

35,22

2.363,50

35,22

2.363,50

55,00

344,52

57,09

-

112,09

344,52

-76,87

2.018,98

* Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί όπως αναλύεται στη σηµείωση 17.

4. Λοι̟ά έξοδα
Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019

31.12.2018

Αµοιβές τρίτων

16.520,00

19.400,00

Παροχές τρίτων

-

1.456,20

5.095,21

45.411,66

734,86

1.208,45

1.423,20

-

23.773,27

67.476,31

Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης
Σύνολο

* Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί όπως αναλύεται στη σηµείωση 17.

5. Φόρος εισοδήµατος
Με το άρθρο 22 του Νόµου 4646/12.12.2019 «Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο», µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, σε 24% για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019
και εφεξής. Με το άρθρο 22 του ιδίου νόµου, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, το εισόδηµα που προκύπτει
από την υπεραξία µεταβίβασης τίτλων συµµετοχής σε νοµικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο κράτους-µέλους Ε.Ε.
που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νοµικό πρόσωπο του οποίου
οι τίτλοι µεταβιβάζονται πληροί τις οριζόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις. Τα εισοδήµατα αυτά δε
φορολογούνται κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών. Τυχόν ζηµιές αποτίµησης συµµετοχών που
έχουν αναγνωρισθεί µέχρι 31.12.2019, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο µεταβίβασής τους. Η
διάταξη έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.7.2020 και µετά.
Επίσης, για τα µερίσµατα τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2020 και εφεξής, ο συντελεστής παρακράτησης
µειώνεται σε 5% από 10%
Ο φόρος εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως αναλύεται ως ακολούθως:
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η

Α̟ό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2019

31.12.2018

Αναβαλλόµενος φόρος
(χρεωστικός)/πιστωτικός

-

-

Σύνολο

-

-

Ο αναβαλλόµενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλύεται ως ακολούθως:

η

Α̟ό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2019
Φορολογικες ζηµιες προς συµψ/σµο
Σύνολο

31.12.2018
-

-

-

-

Συµφωνία ονοµαστικού και ̟ραγµατικού φορολογικού συντελεστή
31.12.2019
%
(23.850,14)
Κέρδη / (Ζηµιές) ̟ρο φόρων
Φόρος Εισοδήµατος βάσει του ονοµαστικού
φορολογικού συντελεστή

31.12.2018

%

(65.457,33)

(5.724,03)

24,00%

(18.982,63)

29,00%

5.724,03

-24,00%

18.982,63

-29,00%

(0,00%)

0,00

(0,00%)

Άυξηση / µείωση ̟ροερχόµενη α̟ό:
Μη λογισµός φόρου επί φορολογικών ζηµιών

Φόρος Εισοδήµατος
χρεωστικός/(̟ιστωτικός)

(0,00)

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής
αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ωστόσο αν µία διαφορά
µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης, αυτή αναγνωρίζεται µόνο κατά το βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν µελλοντικά διαθέσιµα
φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση αυτή να µπορεί να συµψηφιστεί. Η Εταιρεία υπολόγισε την
αναβαλλόµενη φορολογία µε βάση τους αντίστοιχους συντελεστές που προβλέπεται να ισχύσουν κατά τον χρόνο
της τακτοποίησης της. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες
αναγνωρίζονται κατά την έκταση που η πραγµατοποίηση φορολογικών µελλοντικών κερδών είναι πιθανή.
Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενο φόρο επί των µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών για τις οποίες
εκτιµάται ότι δεν θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη για τον συµψηφισµό τους.
Με το άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την
εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται
αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρεία µέχρι την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος, και το αργότερο
εντός του πρώτου δεκαηµέρου του δέκατου µήνα από την λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου,
αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εώς το τέλος του δέκατου µήνα από την
λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου.
Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016 η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
έγινε προαιρετική . Ωστόσο η εταιρεία έχει αποφασίσει τη συνέχιση της λήψης του φορολογικού πιστοποιητικού.
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Για τις χρήσεις 2017 και 2018 ο φορολογικός έλεγχος, στα πλαίσια του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, έχει
ολοκληρωθεί για την Εταιρεία και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, ενώ για τη χρήση
2019 ο εν λόγω έλεγχος είναι σε εξέλιξη.
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από
τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό, στα πλαίσια
του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, χωρίς επιφύλαξή. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να
διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.
Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον
πρόστιµα και φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν
είναι δυνατό να προσδιοριστούν µε ακρίβεια.
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως:
Υ̟όλοι̟ο
1.1.2019
Λοιπές απαιτήσεις
Φορολογικές ζηµιές για συµψ/σµό
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών
α̟αιτήσεων/(υ̟οχρεώσεων)

1.566.000,00
(1.566.000,00)
--

--

Υ̟όλοι̟ο
1.1.2018
∆ιαγραφές και αποσβέσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Λοιπές απαιτήσεις
Φορολογικές ζηµιές για συµψ/σµό
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών
α̟αιτήσεων/(υ̟οχρεώσεων)

Αναγνώριση στην
Υ̟όλοι̟ο
κατάσταση
31.12.2019
α̟οτελεσµάτων
καθαρή θέση
(270.000)
-1.296.000,00
270.000
-(1.296.000,00)
--

--

Αναγνώριση στην
κατάσταση
α̟οτελεσµάτων
καθαρή θέση

10,81
0,00
0,00

(10,81)
1.566.000,00
(1.566.000,00)

10,81

(10,81)

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2018

0,00
--- 1.566.000,00
-- (1.566.000,00)
--

0,00

6. Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή
Βασικά:
Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών στις Εταιρίας µε τον σταθµισµένο
µέσο όρο των κοινών µετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουµένων των τυχών ιδίων κοινών µετοχών που
αγοράζονται από αυτή (ίδιες µετοχές).
Προσαρµοσµένα:
Τα προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου
των υφιστάµενων κοινών µετοχών στις Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές
µετοχές.
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα προσαρµοσµένα
κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή να είναι ίδια.
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31.12.2019

31.12.2018

Κέρδη /(ζηµίες) µετά το φόρο

(23.850,14)

(65.457,33)

Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών (τεµάχια)
Κέρδη /(ζηµίες) ανά µετοχή βασικά και
προσαρµοσµένα σε ευρώ

15.705.500

15.705.500

(0,00)

(0,00)

7. Ενσώµατα ̟άγια ιδιοχρησιµο̟οιούµενα
∆ικαιώµατα
χρήσης
κτηρίων
Κόστος κτήσεως:
την 1η Ιανουαρίου 2019

-

ης

Ε̟ί̟τωση 1 εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 16

4.806,54

προσθήκες
την 31η∆εκεµβρίου 2019

4.806,54

Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις:
την 1η Ιανουαρίου 2019

-

Αποσβέσεις χρήσεως
την 31η ∆εκεµβρίου 2019

1.423,20
1.423,20

Ανα̟όσβεστη αξία
την 31η ∆εκεµβρίου 2019

3.383,34

Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 16, η Εταιρεία αναγνώρισε την 1.1.2019 στοιχεία ενεργητικού µε
δικαίωµα χρήσεως ποσού € 4.806,54 και υποχρεώσεις από µισθώσεις (Σηµείωση 12). Εποµένως δεν υπήρξε
επίπτωση στην Καθαρή Θέση της Εταιρίας την 01.01.2019 από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 16. Ειδικότερα
αναγνωρίσθηκε το στοιχείο ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσεως που αφορά την µίσθωση ακινήτου όπου στεγάζεται
η εταιρεία.

8. Λοι̟ές α̟αιτήσεις
α) Οι λοιπές απαιτήσεις στο κυκλοφορούν ενεργητικό αναλύονται ως εξής:
η

Α̟ό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

31.12.2018
-

-

43.595,91

43.945,15

Φόρος εισοδήµατος προς επιστροφή

0,00

9.137,00

Λογαριασµός εξόδων προς απόδοση

116,86
43.712,77

215,89
53.298,04

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήµατος από τόκους

Σύνολο
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β) Οι λοιπές απαιτήσεις στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορούν
Στις 24-11-2017 έγινε πώληση και µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών που κατείχε η Εταιρία στην ΕΛ.Π.ΕΤΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ («ΕΛ.Π.ΕΤ
ΒΑΛΚΑΝΝΙΚΗ») προς την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι συνολικού
τιµήµατος € 21,4 εκατ. Εκ του τιµήµατος αυτού ποσό €16,0 εκατ. εισπράχθηκε στις 10-1-2018 ενώ το υπόλοιπο
€5,4 εκατ. αποτελεί αναβαλλόµενο τίµηµα το οποίο αποτιµάται στην τρέχουσα αξία και εξαρτάται από την έκβαση
δικαστικής διενέξεως για απαίτηση της «ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΝΙΚΗ» έναντι της ∆ηµοκρατίας στις Βόρειας
Μακεδονίας (πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας στις Μακεδονίας) όπως η εν λόγω απαίτηση περιγράφεται στη
σύµβαση πωλήσεως. Σηµαντικά δεδοµένα που δεν έχουν αντληθεί από την αγορά αφορούν την πιθανότητα
πραγµατοποίησης των σεναρίων έκβασης της δικαστικής διένεξης, καθώς και ο αντίστοιχος υπολογισµός του
αναβαλλόµενου τιµήµατος σε κάθε σενάριο, ως ορίζονται στη σύµβαση πωλήσεως.

9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα στις Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
η

Α̟ό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2019
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

212.277,65
212.277,65

31.12.2018
226.319,63
226.319,63

Oι καταθέσεις όψεως είναι τοποθετηµένες κατά το πλείστον στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και ένα µικρό µέρος
σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού.

10. Καθαρή θέση
8) Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο στις Εταιρίας την 31.12.2019 ανέρχεται σε ευρώ 6.125.145,00 διαιρούµενο σε 15.705.500
κοινές πλήρως εξοφληµένες ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,39 εκάστη. Οι µέτοχοι στις εταιρίας
παρατίθενται στη συνέχεια :

% Συµµετοχής

Μετοχές
Ονοµαστικές

31.12.2019

ALPHA BANK A.E.

72,20%

11.339.371

4.422.354,69

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

27,80%
100,00%

4.366.129
15.705.500,00

1.702.790,31
6.125.145,00

Με απόφαση στις Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων στις 28ης Ιουνίου 2018, αποφασίσθηκε:
(i) η αύξηση στις ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από το ποσό των πενήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,50), στο
ποσό των Ευρώ δύο και 0,50 (€ 2,50) µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας
από πεντακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες (507.500) σε εκατόν µία χιλιάδες πεντακόσιες (101.500),λόγω
συνενώσεως (reverse split).
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(ii) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις Εταιρίας κατά Ευρώ τριάντα εννέα εκατοµµύρια δέκα χιλιάδων (€
39.010.000,00), µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «διαφορά υπέρ το άρτιο», δια της εκδόσεως δεκαπέντε
εκατοµµυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (15.604.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ δύο και 0,50 (€
2,50) η καθεµία (όπως αυτή διαµορφώθηκε υπό (i) ανωτέρω) και
(iii)η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (όπως αυτό διαµορφώθηκε υπό (ii) ανωτέρω) κατά το ποσό
των Ευρώ τριάντα τριών εκατοµµυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πέντε (€33.138.605,00), µέσω
στις µειώσεως στις ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρίας από Ευρώ δύο και 0,50 (€ 2,50) σε τριάντα
εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 0,39) .
ii) Α̟οθεµατικά:
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής στις Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και
ζηµιών. Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019, λόγω ζηµιογόνου αποτελέσµατος, δεν υφίσταται
υποχρέωση σχηµατισµού τακτικού αποθεµατικού.
iii) Α̟οτελέσµατα εις νέο:
Στην δεκάτη Πέµπτη (15η ) Εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019 η Εταιρία πραγµατοποίησε
ζηµιές € 23.850,14 οι οποίες συναθροιζόµενες µε στις µεταφερόµενες ζηµίες εις νέον στις προηγούµενης χρήσεως
€ 455.557,33 διαµορφώνουν τα αποτελέσµατα εις νέον της χρήσεως σε ζηµίες € 479.407,47.
iv) ∆ιανοµή µερισµάτων:
Με βάση την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή µερίσµατος.
Συγκεκριµένα, διανέµεται σαν µέρισµα το 35% των καθαρών κερδών µετά το φόρο εισοδήµατος, και αφού
σχηµατισθεί το κατά νόµο τακτικό αποθεµατικό. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω
ισχύοντα, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε την απαιτούµενη απαρτία και
πλειοψηφία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη
διανοµή µερίσµατος, λόγω του ζηµιογόνου αποτελέσµατος χρήσεως.

11. Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις
Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019
Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών τρίτων
Σύνολο

10.228,80
10.228,80

31.12.2018
10.030,00
10.030,00

12. Υ̟οχρεώσεις α̟ό Μισθώσεις
Κατά την υιοθέτηση του νέου προτύπου ∆.Π.Χ.Π. 16, η Εταιρεία αναγνώρισε στις χρηµατοοικονοµικές στις
καταστάσεις υποχρεώσεις σε σχέση µε µισθώσεις που κατά το παρελθόν είχαν ταξινοµηθεί ως λειτουργικές
µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17.
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∆εν υπάρχουν σηµαντικές δεσµεύσεις από συµβάσεις µίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ µέχρι και την
λήξη στις περιόδου αναφοράς. Η συνολική ταµειακή εκροή για µισθώσεις κατά την διάρκεια στις χρήσεως 2019
ανήλθε σε ποσό Ευρώ 1.456,20 που περιλαµβάνει αποπληρωµή κεφαλαίου ποσού Ευρώ 1.399,11 και τόκων ποσού
Ευρώ 57,09. Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από µισθώσεις µε τα οποία επιβαρύνθηκαν τα Αποτελέσµατα
της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019 έχουν συµπεριληφθεί στην γραµµή «Έξοδα από Τόκους».
Το σύνολο των υποχρεώσεων από µισθώσεις που αναγνώρισε η Εταιρεία κατά την διάρκεια στις χρήσεως 2019
έχουν ως εξής :

Υποχρεώσεις από µισθώσεις 1.1.2019

4.806,54

Χρεωστικοί τόκοι (µή ταµειακες ροές)

57,09

Πληρωµές µισθωµάτων (ταµειακές ροές)
Υποχρεώσεις από µισθώσεις 31.12.2019

-1.456,20
3.407,43

13. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου:
Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της Εταιρίας αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις.
Η Εταιρία κατέχει στις διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές
υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της. Πολιτική στις Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του
έτους, ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα της Εταιρίας είναι κίνδυνος επιτοκίου,
κίνδυνος ρευστότητας, και πιστωτικός κίνδυνος.
 Πιστωτικός κίνδυνος:
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρία απορρέει από τον λογαριασµό «Λοιπές Απαιτήσεις» τα
υπόλοιπα του οποίου είναι σηµαντικά καθώς και από τον λογαριασµό «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα». Εκ
των υπολοίπων των λοιπών απαιτήσεων ένα σηµαντικό µέρος (€16 εκατ.) εισπράχθηκε εντός του Ιανουαρίου 2018,
το δε υπόλοιπο αναµένεται να τακτοποιηθεί σύµφωνα µε στις συµβατικούς όρους στις συναλλαγής. Οι «Λοιπές
Απαιτήσεις» περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο την εύλογη αξία του αναβαλλόµενου τιµήµατος (€ 5,4 εκατ.) από τη
µεταβίβαση των συµµετοχών ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΝΙΚΗ στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το οποίο αποτιµάται στην εύλογη αξία βάσει πιθανοτήτων έκβασης δικαστικής της
διενέξεως για την απαίτηση της ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΝΙΚΗ έναντι της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Το αναβαλλόµενο τίµηµα εκτιµάται ετησίως, µε τις όποιες διαφορές στην αποτίµησή του να λογίζονται στην
«Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αφορούν σε καταθέσεις όψεως, οι οποίες είναι τοποθετηµένες κατά το
πλείστον στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ένα µικρό µέρος σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού. Οι εν λόγω
τράπεζες για σκοπούς διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου, κατατάσσονται ως Β σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Οίκο
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poor’s.

 Κίνδυνος ρευστότητας:
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Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα στις Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη
διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων
για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.

14. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Η Εταιρία αποτελεί κοινοπραξία των εταιριών ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
Οι συναλλαγές στις Εταιρίας καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, µε τα προς αυτή
συνδεδεµένα µέρη, στον Ισολογισµό 31.12.2019, έχουν ως κάτωθι:

Α̟αιτήσεις
Ταµείο και διαθέσιµα
Σύνολο Α̟αιτήσεων

31.12.2019
212.084,99
212.084,99

31.12.2018
226.086,97
226.086,97

3.407.43
3.407,43

-

Υ̟οχρεώσεις
Υποχρεώσεις από µισθώσεις
Σύνολο Υ̟οχρεώσεων

Έσοδα
Τόκοι βραχυπρόθεσµων καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων

Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019
31.12.2018
35,22
2.363,50
35,22
2.363,50
Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019
31.12.2018

Έξοδα
Τόκοι -Προµήθειες
Παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια
Σύνολο Εξόδων

112,09
8.400,00
8.512,09

344,52
8.400,00
1.456,20
10.200,72

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση στις εµπορικούς όρους της αγοράς.
∆εν υπάρχουν συναλλαγές µε µέλη της Γενικής ∆ιεύθυνσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και
σε συγγενείς αυτών.
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη.
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15. Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις και δεσµεύσεις
α) Νοµικά Θέµατα
∆εν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις, ή αγωγές τρίτων κατά της Εταιρίας, η έκβαση των οποίων να εκτιµάται ότι θα
επιδράσει ουσιωδώς στην καθαρή στις θέση.
β) Φορολογικά
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη λειτουργίας της. Ως αποτέλεσµα του φορολογικού
ελέγχου από τις φορολογικές αρχές ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον πρόστιµα και φόροι για τις χρήσεις που δεν
έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν µε ακρίβεια.
(γ) Μισθώσεις
Η Εταιρία έχει υπογράψει ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης, για τα ακίνητα όπου στεγάζεται η επιχειρηµατική της
δραστηριότητα, µε τη µητρική της ALPHA BANK. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συµφωνία των
ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων, όπως γνωστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 στις οικονοµικές
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2018, µε τις υποχρεώσεις από µισθώσεις που
αναγνωρίστηκαν την 1.1.2019 σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π 16.

Ελάχιστες µελλοντικές καταβολές µισθωµάτων στις 31.12.2018

4.936,35

∆ικαιώµατα παράτασης µισθωµάτων που θα ασκηθούν

0,00

Επίπτωση προεξόφλησης µε χρήση οριακού επιτοκίου δανεισµού
Σύνολο υ̟οχρεώσεων α̟ο µισθώσεις ̟ου αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019

-129,81
4.806,54

Οι υποχρεώσεις από µισθώσεις προεξοφλήθηκαν µε το οριακό επιτόκιο δανεισµού της 1.1.2019. Το µέσο σταθµικό
προεξοφλητικό επιτόκιο ήταν 1,41 %.

16. Αµοιβές εκλεγµένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Οι συνολικές αµοιβές του νόµιµου ελεγκτή «Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»,
αναλύονται ως εξής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων
Σύνολο

Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2019
31.12.2018
3.045,00
3.000,00
5.075,00
8.120,00

5.000,00
8.000,00

17. Αναταξινόµιση κονδυλίων συγκριτικής ̟εριόδου
Στην κλειόµενη χρήση έγινε ανταξινόµηση κονδυλίων στους λογαριασµούς “χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα”
και “Λοιπά έξοδα” της Κατάστασης Αποτελεσµάτων ως εξής:
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Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων
∆ηµοσιευµένα
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Λοιπά έξοδα

Αναταξινόµηση Αναταξινοµηθέντα

2.363,50

-344,52

2.018,98

-67.820,83

344,52

-67.476,31

Η αναταξινόµηση αφορά µεταφορά κονδυλίων της χρήσης 2018 που αφορούσαν χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα
οποία είχαν ενσωµατωθεί στα «λοιπά έξοδα».

18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Η εταιρεία παρακολουθεί, τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη ραγδαία µετάδοση της ασθένειας του
Κορωνοϊού (COVID-19) και µελετά τυχόν επιπτώσεις που θα έχει στην ποιότητα του ενεργητικού, καθώς επίσης
στην υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου της.. Οι ανωτέρω προσπάθειες διενεργούνται ταυτόχρονα µε τις
ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών του κορωνοϊού (COVID19) και τη στήριξη της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
Πλην των παραπάνω γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα, µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αντωνίου Μαριάννα
Α.∆.Τ. Χ 694507

Καµπαδέλλης Γεώργιος
Α.∆.Τ. ΑΗ 002694
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Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
̟ρος τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας

“ APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
για τα ̟ε̟ραγµένα της δέκατης τέταρτης (15η) Eταιρικής xρήσεως ̟ου έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2019
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση τις
Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την δέκατη τέταρτη (15η )
διαχειριστική χρήση της Εταιρίας από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019.
Εξέλιξη εργασιών και οικονοµική θέση της Εταιρίας
Η χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019 απετέλεσε την δέκατη τέταρτη (15η) διαχειριστική χρήση της
Εταιρίας.
Οι ζηµίες µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στο ποσό των 23.850,14 ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό της ανήλθε
σε 5.659.373,76 ευρώ.
Ε̟ενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Σύµφωνα µε την από 24-11-2017 υλοποιηθείσα συναλλαγή πωλήσεως των µετοχών που κατείχε η εταιρία στην
εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛ.ΠΕΤ. – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ», προς την εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »
εξακολουθεί να υφίσταται το υπόλοιπο € 5.4 εκατ. εκ του συνολικού τιµήµατος € 21.4 εκατ. που αποτελεί
αναβαλλόµενο τίµηµα πωλήσεως το οποίο υλοποιείται κατά τους όρους που αναφέρονται στην υπογραφείσα
σύµβαση µεταβιβάσεως .
Το σύνολο των εξόδων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:
31.12.2019
16.520,00
5.095,21
734,86
1.423,20
23.773,27

Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης
Σύνολο

31.12.2018
19.400,00
1.456,20
45.411,66
1.208,45
67.476,31

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
(̟οσά σε €)
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2019
255.990,42 =4,52%
5.659.373,76

31.12.2018
279.617,67 =4,92%
5.679.617,67

5.403.383,34 =95,48%
5.659.373,76

5.400.000,00 =95,08%
5.679.617,67

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

13.636,23
= 0,24%
5.659.373,76

10.030,00
= 0,18%
5.679.617,67

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

5.645.737,53 = 99,76%
5.659.373,76

5.669.587,67 = 99,82%
5.679.617,67

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας.
Ίδια κεφάλαια
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό

5.645.737,53 = 104,49%
5.403.383,34

5.669.587,67 = 104,99%
5.400.000,00

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια
∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα
Η Εταιρία την 31η ∆εκεµβρίου 2019 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγµα.
Ακίνητα
Η Εταιρία την 31η ∆εκεµβρίου 2019 και 2018 δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα.
Εργασιακά Ζητήµατα
Η Εταιρία για το 2019 δεν απασχόλησε προσωπικό.
Περιβαλλοντικά ζητήµατα
Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητες οι οποίες να επηρεάζουν το περιβάλλον και γενικότερα έχει ως γνώµονα την
πολιτική του Οµίλου της Alpha Bank για τα ζητήµατα αυτά.
∆ιαχείριση κινδύνων:
Η Εταιρία δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση, µέτρηση και διαχείριση των αναλαµβανοµένων κινδύνων
που την αφορούν, όπως είναι ο κίνδυνος επιτοκίου , ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος, συνεργαζόµενη µε
τη Μονάδα ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του Οµίλου Alpha Bank.
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρία απορρέει από τον λογαριασµό «Λοιπές Απαιτήσεις» τα
υπόλοιπα του οποίου αφορούν κατά κύριο λόγο τραπεζικές καταθέσεις και απαίτηση της Εταιρίας ως αντάλλαγµα
της εκποιήσεως του συνόλου των µετοχών της συµµετοχής ΕΛΠΕΤ- ΒΑΛΑΚΝΙΚΗ ΑΕ. Τα «Ταµειακά
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διαθέσιµα και ισοδύναµα» που αφορούν καταθέσεις όψεως οι οποίες είναι τοποθετηµένες στην ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται περιορισµένος διότι τα
µετρητά της επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεών της.
Λογιστικές αρχές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν από τη ∆ιοίκησή της µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆.Π.Χ.Π.») (International Financial Reporting Standards - IFRS), που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών
εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής
των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
∆ιοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες.
∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες προτύπων που να έχουν εφαρµοστεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της
εφαρµογής τους.
∆ιανοµή µερισµάτων
Με βάση την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή µερίσµατος.
Συγκεκριµένα, διανέµεται σαν µέρισµα το 35% των καθαρών κερδών µετά το φόρο εισοδήµατος και αφού
σχηµατισθεί το κατά νόµο τακτικό αποθεµατικό και αφαιρεθούν τα πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης
αποτελεσµάτων που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη (αρθρ.160 & αρθρ.161 του Ν.4548/2018). Ωστόσο,
είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω ισχύοντα σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 161 του Ν. 4548/2018.
Η Εταιρεία δεν µπορεί να διανείµει µέρισµα διότι συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
Εξέλιξη εργασιών – Προο̟τικές
Η πορεία της Εταιρίας και η δραστηριοποίησή της κατά την επόµενη οικονοµική χρήση θα εξαρτηθεί από την
πορεία της αγοράς στην οποία εντάσσεται.
Λοι̟ά Θέµατα
• Η Εταιρία δεν διαθέτει Υποκαταστήµατα.
• Η ∆ιαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων γίνεται αποτελεσµατικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(λεπτοµερής περιγραφή των κινδύνων στη σηµείωση 13 επί των οικονοµικών Καταστάσεων)
• Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται στη σηµείωση 14 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
• Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης
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• Η Εταιρία δεν έχει αποκτήσει δικές της µετοχές ούτε η ίδια ούτε µε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του για
λογαριασµό της.
Σηµαντικά γεγονότα ̟ου συνέβησαν α̟ό τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟αρούσας
έκθεσης
Η εταιρεία, παρακολουθεί, τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη ραγδαία µετάδοση της ασθένειας του Κορωνοϊού
(COVID-19) και µελετά τυχόν επιπτώσεις που θα έχει στην ποιότητα του ενεργητικού, καθώς επίσης στην
υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου της.. Οι ανωτέρω προσπάθειες διενεργούνται ταυτόχρονα µε τις ενέργειες
της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών του κορωνοϊού (COVID-19) και τη
στήριξη της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
Κύριοι Μέτοχοι,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε (α) τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από
1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019 και (β) τη συνολική διαχείριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για την εν λόγω εταιρική χρήση καθώς και να απαλλάξετε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε
ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αθήναι, 24 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Μαριάννα Αντωνίου

Γεώργιος Καµπαδέλλης
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