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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
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 Διοικητικό Συμβούλιο για την 4η  εταιρική χρήση της από 
την 1η Ιανουαρίου  έως την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 απετέλεσε την τέταρτη (4η) διαχειριστική χρήση της Εταιρίας. Οι 
ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ 7.153,31, έναντι ζημιών ευρώ 17.500,42 το 2014 
ενώ το συνολικό ενεργητικό της ανήλθε σε ευρώ 17.130,92 έναντι ευρώ 20.322,86 ευρώ το 2014. Επειδή το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας έχει γίνει κατώτερο του (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα με 
το άρθρο 47  Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης 
του κλάδου εμπορικών κέντρων της «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» και εφόσον συνεχίζει να 
υφίσταται η παρούσα σχέση, θα προτείνει η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να υπερκαλυφθεί η ανωτέρω σχέση. 
Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.  

 Βασικά  μεγέθη  
 (ποσά σε ευρώ)   31.12.2015   31.12.2014 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  794,33  948,44 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  16.336,59  19.374,42 
Σύνολο Ενεργητικού  17.130,92  20.322,86 

     

Καθαρή θέση  10.217,55  17.370,86 
Υποχρεώσεις  6.913,37  2.952,00 
Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων   17.130,92  20.322,86 

     

Το σύνολο των εξόδων και εσόδων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

 1.1-31.12.2015  1.1-31.12.2014 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.200,00  6.700,00 
Παροχές τρίτων 79,32  1.107,00 
Φόροι –τέλη 1.068,85  3.402,64 
Διάφορα έξοδα  50,00  5.624,11 
Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έξοδα -  64,10 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 218,52  655,50 
Έσοδα από τόκους καταθέσεων - (39,00) 
Καθαρά κέρδη /(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος (5.616,69) (17.514,35) 
Φόρος εισοδήματος 1.536,62 13,93 
Καθαρά κέρδη /ζημίες μετά τον φόρο εισοδήματος (7.153,31) (17.500,42) 

 
Κατεχόμενα χρεόγραφα 

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2015 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα. 
 
Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2015 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα. 
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Ακίνητα 

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2015 δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα. 
 
Λογιστικές αρχές  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών 
εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. 
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή μεταβάλλεται 
από την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων, και της αρχής της 
συνέχισης της δραστηριότητάς της.  
Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης 
της εφαρμογής τους. 
 
Διανομή 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, από τον κωδ. 
Ν. 2190/1920, απαρτία και πλειοψηφία. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων χρήσεως, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η πορεία της Εταιρίας και η δραστηριοποίησή της κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016 θα εξαρτηθεί από 
την πορεία της αγοράς στην οποία εντάσσεται. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να 
επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας. 
Κύριοι Μέτοχοι,  
το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης Εταιρικής χρήσεως 
2015 και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

Αθήναι, 30 Μαρτίου 2016 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ποιμενίδης Γεώργιος 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της "ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της "ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που αποτελούνται την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 
2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη Ελεγκτή. 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν 
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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.  
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Άλλο Θέμα 

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 31η Μαρτίου 2015 επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 

 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016  

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

PANNELL KERR FORSTER  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 A.M.  Σ.O.E.Λ. : 14511 
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  
 Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία

Σημ.
31 Δεκεμβρίου 

2015
31 Δεκεμβρίου 

2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 1

Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0 0

1 1

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις - 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6 16 19

16 19
Σύνολο Ενεργητικού 17 20

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους 
μετόχους

Μετοχικό Κεφάλαιο 7 60 60

Κέρδη εις νέον (50) (43)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10 17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8 6 3
Φορολογία εισοδήματος 1 -

Σύνολο Υποχρεώσεων 7 3
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 17 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

 31 Δεκεμβρίου 2015 
 

(8) / (27) 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος  
 Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή. 

Εταιρικά Στοιχεία

Σημ.
01/01/2015 - 

31/12/2015
01/01/2014 - 

31/12/2014

Έξοδα διοίκησης 9 (6) (17)

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) (6) (17)

Χρηματοοικονομικά έξοδα - (0)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά) - (0)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (6) (18)

Φόρος εισοδήματος 10 (2) 0

Κέρδη  / (ζημίες) μετά από  φόρους (7) (18)

Κέρδη  / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά και μειωμένα ( € ανά 
μετοχή) 11 (11,92) (29,16)  
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Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποτελέσματα 
εις νέον

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 60 (25) 35
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης - (18) (18)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 60 (43) 17
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης - (7) (7)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 60 (50) 10

Αποδιδόμενα στους 
μετόχους                  
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία

Σημ.
01/01/2015 - 

31/12/2015
01/01/2014 - 

31/12/2014
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 12 (3) (21)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (3) (22)

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών 
Δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών 
δραστηριοτήτων -

Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών 
Δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων - -

Αύξηση / (Μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα (3) (22)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της χρήσης 19 41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της χρήσης 6 16 19  
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Δ. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 

1 Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Alpha Επενδυτικής 
Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. (η «Εταιρία») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). Η υποχρέωση της εταιρίας για δημοσίευση 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 
προκύπτει από τις διατάξεις του αρ. 134 του Ν. 2190/1920. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» 

H Εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αγορά, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων. H Εταιρία 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.  

Η Εταιρία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.  Η διεύθυνση της έδρας της καθώς και τα 
κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών 77, Αθήνα 104 47, Αθήνα. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της μητρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε» είναι 
www.babisvovos.gr 

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 30 Μαρτίου 2016. 

  

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές 
αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 
«Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε» για το έτος 2014, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων   

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(«ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων 
κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην 
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν 
περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που 
είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 
και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 
τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του 
οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία 
προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 
(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 
39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως 
αποκλειόμενα. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει, 
επίσης, ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των 
πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες 
και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 
του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την 
Εταιρεία γιατί δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε το Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 
μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις 
αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μια οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 
τη χρονική στιγμή αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό στο οποίο 
αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε το Ιανουάριο του 2016 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 σε μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα νέο 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 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. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε 
μια από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μια ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των επιτρεπτών μεθόδων απόσβεσης» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και, επίσης, διευκρινίζει ότι τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης 
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές 
οικονομικές τους καταστάσεις και, επίσης, ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, τη δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  
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ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 
επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με 
την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή 
κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά 
μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό 
κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν 
μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 
την υποχρέωση ενοποίησης » (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών 
τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 
πραγματοποιηθείσες ζημίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται 
στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 
«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή» ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο 
σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 
όροι μιας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 
μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν 
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  
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ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 
ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και νόμισμα παρουσίασης 

Όλες οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των 
εταιρειών του Ομίλου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της μητρικής εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών, οι οποίες 
ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Σημαντικές 
συναλλαγές ή υπόλοιπα δεν υπάρχουν σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ. 

 

2.4 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή (π.χ. υπεραξία) δεν αποσβένονται αλλά 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η απομείωση 
αξίας αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία, μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης κατά 
το απαιτούμενο για την κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών 
απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι απομειωμένα επανεξετάζονται για τυχόν 
αντιστροφή της απομείωσης στο τέλος κάθε χρήσης. 

 

2.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

1. Ταξινόμηση 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την 
ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 
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(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 
αποτελέσματα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία. Ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή εάν αποκτήθηκε με σκοπό την 
πώλησή του σε σύντομο χρονικό διάστημα ή έχει ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη διοίκηση.  Τα 
παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις. Στοιχεία 
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή 
αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  Περιλαμβάνονται 
στο κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία 
ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ως «Λοιπές 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν απαιτήσεις από 
πελάτες και λοιπές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

(γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ταξινομηθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα 
σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις 
αυτής της κατηγορίας. 

2. Αναγνώριση και Επιμέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την 
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 
το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών 
συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
με μεταβολές στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα 
στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Τυχόν 
δαπάνες σχετικές με τη συναλλαγή καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού αποαναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα είσπραξης στις ταμειακές 
ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς και οι επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη παρουσιάζονται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων αποτιμώνται 
και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  

Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Έσοδα από μερίσματα των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης ως λοιπά έσοδα όταν η εταιρεία θεμελιώνει το δικαίωμα για την είσπραξή τους.  

Η Εταιρεία, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχουν 
υποστεί απομείωση στη αξία. Στον υπολογισμό απομείωσης των επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους που έχουν 
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αναγνωριστεί ως διαθέσιμες προς πώληση, λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της 
εύλογης αξίας του τίτλου κάτω από το κόστος του. Όπου στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας για διαθέσιμα 
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευμένη ζημία – που υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες απομείωσης του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης σε μετοχικούς 
τίτλους που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο στα αποτελέσματα, δεν αντιστρέφονται. Ο έλεγχος απομείωσης των 
απαιτήσεων περιγράφεται στη Σημείωση 2.6. 

 

2.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας. Εάν η είσπραξη των 
απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Εάν ισχύει διαφορετικά καταχωρούνται στο μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό.  

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται πρωταρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον την πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγματοποιείται όταν υπάρχουν αντικειμενικά 
στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους όρους της 
εκάστοτε συμφωνίας, με  βάση την οποία δημιουργήθηκε η απαίτηση. Η αντικειμενική ένδειξη ότι οι εμπορικές 
απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση περιλαμβάνει δεδομένα που περιέρχονται στην προσοχή του ομίλου 
σχετικά με τα ακόλουθα ζημιογόνα γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να 
αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσμενείς 
μεταβολές στο καθεστώς αποπληρωμής οφειλών των πελατών.   Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ 
της λογιστικής αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλημένων με βάση το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα της χρήσης και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης. Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιες 
απαιτήσεις οι οποίες είχαν ήδη διαγραφεί, εισπραχθούν τότε το ποσό αυτό καταχωρείται ως έσοδο στα  
αποτελέσματα χρήσης στην οποία εισπράχθηκε. 

Οι λοιπές απαιτήσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών καταχωρούνται πρωταρχικά στην εύλογη 
αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον τυχόν προβλέψεων απομείωσης. 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται στο κόστος μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. 

 

2.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως, 
τους δεσμευμένους καταθετικούς λογαριασμούς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής 
ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί υπεραναλήψεων εμφανίζονται στο δανεισμό ως 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας κατηγοριοποιούνται ως Ίδια Κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

 



 

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

 31 Δεκεμβρίου 2015 
 

(18) / (27) 

2.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και εγγυήσεις μισθωτών 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αφορούν υποχρεώσεις της εταιρείας που πηγάζουν από την αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους.  

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες εάν λήγουν εντός 12 μηνών από το τέλος της 
χρήσης. Εάν ισχύει διαφορετικά καταχωρούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.10 Φορολογία  

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει φόρο εισοδήματος και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται 
ως έξοδο στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος εκτός του μέρους που αφορά κονδύλια τα οποία έχουν 
αναγνωρισθεί άμεσα στην καθαρή θέση ή στα λοιπά συνολικά έσοδα. Στην περίπτωση αυτή, φορολογία 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση ή στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών νόμων που είναι θεσπισμένοι ή ουσιωδώς 
θεσπισμένοι κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της 
Εταιρίας και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα. Η διοίκηση της 
Εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί την θέση της εταιρείας όσον αφορά τους φορολογικούς 
νόμους και αναγνωρίζει προβλέψεις για ποσά που πιθανόν να προκύψουν για πληρωμή προς τις φορολογικές 
αρχές. 

 

2.11 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, δηλαδή 35% επί των κερδών μετά φόρων και μετά το 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού (που επίσης απαιτείται από το νόμο και ορίζεται στο 5% του κέρδους μετά 
φόρων). Μερίσματα καθ’ υπέρβαση του προαναφερθέντος οριζόμενου από το νόμο μερίσματος, αναγνωρίζονται 
ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την περίοδο κατά την οποία εγκρίνονται τα μερίσματα αυτά. 

 

2.12 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών 
σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις, καθώς και σε αθροίσματα 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους πέραν των εξής: 
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(α) Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του έτους 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 
επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. 

Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο και ως αποτέλεσμα των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό οικονομικό 
περιβάλλον κυρίως σε ότι αφορά την έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώθηκαν 
σημαντικές εκροές καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, οι οποίες οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων και τραπεζικής αργίας η οποία ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε έως τις 19.7.2015.  

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημερομηνία εγκρίσεως των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι επιμέρους διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται κατά 
περίπτωση με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελληνικής 
οικονομίας ολοκληρώθηκαν και η σχετική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης που υπογράφτηκε 
στις 19.8.2015 μεταξύ των άλλων προβλέπει την:  

 Κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας για το μεσοπρόθεσμο χρονικό 
διάστημα υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να συνδράμουν 
στην οικονομική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.  

 Διάθεση ποσού Ευρώ10 έως Ευρώ25 δισ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης ή/και 
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται ότι θα υπάρξει σταδιακή ομαλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στο 
οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση του Ελληνικού προγράμματος και υπάρχει περίπτωση η επιβολή νέων μέτρων για την επίτευξη της 
αξιολόγησης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ύφεση. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και εάν δεν γίνει καθόλου η 
αξιολόγηση. 

Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην 
Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η 
Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου στην Ελλάδα. 

 (β) Κίνδυνος αγοράς 

Δεν υφίσταται αφού η Εταιρία δεν έχει καμία δραστηριότητα 

 (γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου. Ο εν λόγω κίνδυνος  
προκύπτει από τις καταθέσεις. Η Εταιρία συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πλέον εύρωστα 
τραπεζικά ιδρύματα της ελληνικής αγοράς. 

Η εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι συναλλαγές που αφορούν διαθέσιμα 
πραγματοποιούνται με αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση 
σε πιστωτικό κίνδυνο από μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα. 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε 
χρηματικών αναγκών. 

Όμως η οικονομική κρίση και ειδικότερα η ραγδαία αύξηση του επενδυτικού ρίσκου σε συνδυασμό με την 
ραγδαία μείωση στην χορήγηση πίστωσης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες έχει πλήξει σημαντικά την αγορά 
ακινήτων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα έχει επηρεάσει τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές, το 
κόστος δανεισμού της εταιρίας καθώς και την ευχέρεια δανεισμού της.  Επιπροσθέτως η διακοπή του 
μεγαλύτερου έως σήμερα έργου της μητρικής εταιρίας στο Βοτανικό για πλέον των έξι ετών και η αβεβαιότητα 
για την σύντομη επίλυση του θέματος έχει δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την οικονομική θέση της και κατά 
συνέπεια υπάρχει ένδειξη σημαντικής αβεβαιότητας για την συνέχιση των εργασιών της μητρικής. 
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Επιπροσθέτως η μητρική εταιρία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τις κυριότερες πιστώτριες 
Τράπεζες καθώς προέβη την 8 Οκτωβρίου 2012 στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής της στη διαδικασία 
εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 103 του Ν.3588/2007, 
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
Ν.4072/2012. 

Επί των άνω αιτήσεων εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1077/27.9.2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών με την οποία διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και η λήψη προληπτικών μέτρων.  

Στα πλαίσια της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 99, κατετέθησαν την 30.07.2014 στο αρμόδιο 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης που υπέγραψε η μητρική 
εταιρία, με τους πιστωτές τους, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 64,15876% του συνόλου των απαιτήσεων και 
87,4470% των ενέγγυων απαιτήσεων. Η δικάσιμος πραγματοποιήθηκε, μετά από αναβολή, την 05.11.2014 και 
αναμένεται η απόφαση.  

Δεν υπάρχουν αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης, πέραν της ανωτέρω 
κατάστασης της μητρικής εταιρίας Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως 
δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της μητρικής και κατ΄ επέκταση και της εταιρίας, να 
συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις αυτές, εξ ορισμού, σπάνια ταυτίζονται απόλυτα με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και 
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις μεταβολές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

 (α) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές 
και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν θα της επιβληθούν 
επιπλέον φόροι.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν ποσό, 
η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου, 
κατά την οποία θα αναγνωρισθεί η ύπαρξη αυτής της διαφοράς. 

(β) Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων 

Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων πραγματοποιείται όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι η Εταιρία 
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας, με 
βάση την οποία δημιουργήθηκε η απαίτηση. Η αντικειμενική ένδειξη ότι οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν υποστεί 
απομείωση περιλαμβάνει δεδομένα που περιέρχονται στην προσοχή της Εταιρίας σχετικά με τα ακόλουθα 
ζημιογόνα γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία 
πτώχευσης ή άλλη χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσμενείς μεταβολές στο 
καθεστώς αποπληρωμής οφειλών των πελατών.  
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5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ανά κατηγορία 

Οι λογιστικές αρχές για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού έχουν εφαρμογή στις παρακάτω κατηγορίες: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
31 Δεκεμβρίου 2015

Υποχρεώσεις
Άλλες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις
Σύνολο

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6 6

Σύνολο 6 6  

Εταιρικά Στοιχεία
31 Δεκεμβρίου 2014

Υποχρεώσεις
Άλλες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις
Σύνολο

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3 3

Σύνολο 3 3  

 

6 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία

31 Δεκεμβρίου 
2015

31 Δεκεμβρίου 
2014

Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας 16 19
Μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών 16 19  

Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία. 

 

7 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά στοιχεία

Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία (€)

Κοινές 
μετοχές      

(€ χιλιάδες)
Σύνολο       

(€ χιλιάδες)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 / 2014 600 100 60 60  

Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων κοινών μετοχών είναι 600 μετοχές (2014: 600 μετοχές) με ονομαστική 
αξία € 100 για κάθε μετοχή (2014: €100 για κάθε μετοχή). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως καλυφθεί 
και το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί.  
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8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
31 Δεκεμβρίου 

2015
31 Δεκεμβρίου 

2014

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 5  - 
Υποχρεώσεις προς εταιρίες του 
Ομίλου  (Σημ. 17) 0  - 

Λοιποί πιστωτές 0 3
Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές και 
Λοιπούς Πιστωτές 6 3
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6 3  

 

9 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Έξοδα μισθώσεων 0 0

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού (Σημ.8) 0 0

Έξοδα νομικών και οικονομικών συμβούλων 4 4

Λοιπά 1 1

Σύνολο 6 6

01/01/2015 - 31/12/2015

 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Έξοδα μισθώσεων 0 0

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 1 1

Έξοδα νομικών και οικονομικών συμβούλων 10 10

Λοιπά 6 6

Σύνολο 17 17

01/01/2014 - 31/12/2014

 

 

10 Φόρος εισοδήματος 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
01/01/2015 - 

31/12/2015
01/01/2014 - 

31/12/2014

Φορολογία Εισοδήματος 2 0

Αναβαλλόμενη φορολογία 0 0

2 0
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(23) / (27) 

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση υπολογίστηκε 
χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή, ο οποίος θα ισχύει στα ετήσια κέρδη. Εντός του 2015, 
ανακοινώθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τους συντελεστές φορολογίας στις ανώνυμες και 
ομώνυμες εταιρείες. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των ανωνύμων και ομωνύμων εταιρειών 
αυξάνεται και διαμορφώνεται σε 29% από 26%. Συνεπώς, ο συντελεστής φορολόγησης της εταιρείας 
διαμορφώνεται σε 29%. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
εφαρμόζονται όταν η απαίτηση πραγματοποιείται ή η υποχρέωση τακτοποιείται. Οι φορολογικοί συντελεστές 
υπολογισμού καθορίζονται με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη φορολογία και τους αντίστοιχους 
συντελεστές που έχουν γνωστοποιηθεί και ενεργοποιηθεί την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φόρου επί των κερδών της εταιρίας. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
01/01/2015 - 

31/12/2015
01/01/2014 - 

31/12/2014
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (6) (18)
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 
τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα 
κέρδη της εταιρίας (2015: 29% και 2014: 
26%) 2 5
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 0 -
Μεταβολή στο υπόλοιπο έναρξης της 
αναβαλλόμενης φορολογίας ως αποτέλεσμα 
της μεταβολής των φορολογικών 
συντελεστών 0 -
(Προβλέψεις) - Αντιλογισμοί προβλέψεων 
διαφορών Φορολογ. Ελέγχου (2) -
Φορολογικές ζημίες χρήσης για τις οποίες δεν 
υπολογίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση (2) (5)
Φορολογία (2) 0  

 

11 Κέρδη ανά μετοχή 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
01/01/2015 - 

31/12/2015
01/01/2014 - 

31/12/2014
Κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους 
μετόχους της εταιρείας (7) (8)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών (χιλιάδες) 600 600
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ( € 
ανά μετοχή) (11,92) (12,95)  
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Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους με τον 
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης. 

Η Εταιρεία δεν έχει τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές, οι οποίοι να είναι μειωτικοί των κερδών, συνεπώς 
τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή δεν διαφέρουν από τα βασικά κέρδη ανά μετοχή. 

 

12 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
01/01/2015 - 

31/12/2015
01/01/2014 - 

31/12/2014

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (6) (18)
– αποσβέσεις ενσώματων και 
ασώματων παγίων 0 1
– Έξοδα τόκων - 0 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
– απαιτήσεις από πελάτες και 
λοιπές απαιτήσεις - 0 
– προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 3 (5)

Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργική 
δραστηριότητα (3) (21)  

 

13 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Το 100,00% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας κατέχει η μητρική εταιρία «Μπάμπης 
Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.».  
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Εταιρικά Στοιχεία
Υπόλοιπα τέλους χρήσης που 
προέρχονται από πωλήσεις /αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 
2015

31 Δεκεμβρίου 
2014

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική 
Α.Ε. 0 -
Εργοληπτική - Κτηματική - 
Τουριστική Α.Ε. 0 -

0 -  

 

 Τα συνδεδεμένα μέρη εξαιρουμένων των θυγατρικών του Ομίλου αποτελούν εταιρίες στις οποίες ο βασικός 
μέτοχος της μητρικής η μέλη της διοίκησης ασκούν δεσπόζουσα επιρροή.  

Τα οφειλόμενα και εισπρακτέα ποσά προς και από τα συνδεδεμένα μέρη, δεν έχουν συγκεκριμένους όρους 
αποπληρωμής και είναι άτοκα. 
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14 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

Μαρούσι, 30  Μαρτίου 2016 

Για την «Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε.» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Οικ. Διευθυντής              
του Ομίλου ΜΒΔΤ Α.Ε. 

 

 

    

Ποιμενίδης Γεώργιος Σουλελές Ιωάννης Σταύρος Χατζηαβραάμ 

Α.Δ.Τ. Ξ 400467 Α.Δ.Τ. ΑΑ 057549 Α.Δ.Τ. ΑΗ 073246 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες 
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Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Βεβαιώνουμε ότι οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες 7 -25, είναι αυτές 

που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε στην εταιρεία με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2016. 

 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016  

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

PANNELL KERR FORSTER  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 A.M.  Σ.O.E.Λ. : 14511 

 


