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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της APE
COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον Ισολογισμό
της 31 ∆εκεμβρίου 2015, τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως και
Συνολικού Αποτελέσματος, Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταμειακών Ροών
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η
∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 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 του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Document Classification: KPMG Confidential

Ορκωτοί Ελεγκτές
ΓΕΜΗ 001352601000
www.kpmg.com/gr

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της APE COMMERCIAL
PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλο θέμα
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας APE COMMERCIAL
PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεμβρίου 2014, ελέγχθηκαν από
άλλον ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί
αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων την 25 Μαΐου 2015.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα
37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(ποσά σε ευρώ)

Σημείωση

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

3

Δαπάνες αποσβέσεων
Αναλογία Κερδών /(Ζημιών) από συγγενείς εταιρίες
Γενικά διοικητικά έξοδα
(Ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ( ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος
ανά μετοχή (Βασικά και προσαρμοσμένα
€/μετοχή)

5
4
6

7

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
209.518,51
209.518,51

374.940,45
374.940,45

(2.284.840,00)
(26.399,10)
(2.101.720,59)
(595.693,37)
(2.697.413,96)

(185,49)
(3.692.970,00)
(24.698,85)
(3.342.913,89)
960.118,20
(2.382.795,69)

(299,71)

(264,76)

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Ισολογισμός
η

11 Eταιρική χρήση
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

8
6

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

9
10

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

11
11

Σύνολο καθαρής θέσεως

31.12.2015

(ποσά σε ευρώ)
31.12.2014

40.788.062,50
13,93

43.101.022,50
595.707,30

40.788.076,43

43.696.729,80

224.378,64
13.666.504,28
13.890.882,92

190.773,44
13.504.381,47
13.695.154,91

54.678.959,35

57.391.884,71

90.000,00
69.370.000,00
(78.306,80)
(14.724.065,85)

90.000,00
69.370.000,00
(50.186,80)
(12.026.651,89)

54.657.627,35

57.383.161,31

21.332,00
21.332,00

8.723,40
8.723,40

21.332,00
54.678.959,35

8.723,40
57.391.884,71

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

12

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

5

Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος
(ποσά σε ευρώ)
Από Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
1η

Σημείωση
Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος

(2.697.413,96)

(2.382.795,69)

(28.120,00)
-(28.120,00)

23.680,00
(6.156,80)
17.523,20

(28.120,00)

17.523,20

(2.725.533,96)

(2.365.272,49)

Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
- Αναλογία Κερδών /(Ζημιών) από συγγενείς
Εταιρίες
- Φόρος εισοδήματος

8
6

Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος,
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως,
μετά το φόρο εισοδήματος

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1.1.2014

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο καθαρής
θέσεως

90.000,00

69.370.000,00

(67.710,00)

(9.643.856,20)

59.748.433,80

--

--

--

(2.382.795,69)

(2.382.795,69)

--

--

17.523,20

--

17.523,20

--

--

17.523,20

(2.382.795,69)

(2.365.272,49)

Υπόλοιπο 31.12.2014

90.000,00

69.370.000,00

(50.186,80)

(12.026.651,89)

57.383.161,31

Υπόλοιπο 1.1.2015

90.000,00

69.370.000,00

(50.186,80)

(12.026.651,89)

57.383.161,31

--

--

--

(2.697.413,96)

(2.697.413,96)

--

--

(28.120,00)

--

(28.120,00)

--

--

(28.120,00)

(2.697.413,96)

(2.725.533,96)

90.000,00

69.370.000,00

(78.306,80)

(14.724.065,85)

54.657.627,35

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό Αποτέλεσμα Xρήσεως μετά το φόρο
εισοδήματος

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό Αποτέλεσμα Xρήσεως μετά το φόρο
εισοδήματος
Υπόλοιπο 31.12.2015

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(ποσά σε ευρώ)
η

Σημείωση
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Έσοδα από τόκους
Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συγγενείς εταιρίες
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) προ μεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
(2.101.720,59)

(3.342.913,89)

(209.518,51)
2.284.840,00

185,49
(374.940,45)
3.692.970,00

(26.399,10)

(24.698,85)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(33.605,20)
12.608,60

(26.350,49)
(10.332,00)

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

(47.395,70)

(61.381,34)

209.518,51

344.122,12

209.518,51

344.122,12

--

--

--

--

162.122,81

282.740,78

13.504.381,47

13.221.640,69

13.666.504,28

13.504.381,47

3
5

Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως (α) +(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

10

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες 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 της 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 Δεκεμβρίου 2055.
Ο σκοπός της 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 προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση,
καθώς και η μεταπώληση αυτών.
δ) 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 προς τρίτα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε τομέα της
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 31.12.2015 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 του Ομίλου Εταιριών της
“ALPHA BANK” με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αντωνίου Μαριάννα
Καμπαδέλλης Γεώργιος
Αποστολόπουλος Ξενοφών
Παπαιωάννου Γεώργιος
Μπαρδής Εμμανουήλ
Συρράκος Αθανάσιος
Σταθάκης Αντώνιος

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Aντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2020
Εποπτεύουσα αρχή:

Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση
Αναπτύξεως

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:

58599/01/Β/05/192

Αριθμός φορολογικού μητρώου:

999080420

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:

Συρούνης Χαράλαμπος
KPMG Ορκωτοί Λογιστές α.ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, της δέκατης (11ης) Εταιρικής
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, στην συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2016.

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
2.1 Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2015 και έχουν συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
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 τις τρέχουσες εξελίξεις και οι
επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που
πραγματοποιούνται.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής
σχετίζονται κυρίως με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και με τα επίπεδα ρευστότητας
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του Ελληνικού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, και λόγω 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 στις αρχές του έτους. Στα τέλη του πρώτου εξαµήνου, η σηµαντική αύξηση του
ρυθµού εκροής καταθέσεων, σε συνδυασµό µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να µη προβεί σε
αντίστοιχη αύξηση του ορίου χρηµατοδότησης από τους έκτακτους µηχανισµούς ρευστότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος, ως αποτέλεσµα της λήξης της παράτασης του προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης της Ελλάδος,
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 οικονοµικών καταστάσεων, ενώ οι επιµέρους διατάξεις εφαρµογής τους
τροποποιούνται κατά περίπτωση µε την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Εντός του τρίτου τριµήνου του 2015, οι διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονοµίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των όσων ανακοινώθηκαν στη
Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου του 2015, µε την επίτευξη συµφωνίας για τη χορήγηση νέας οικονοµικής
στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης. 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,
• τη διάθεση ποσού € 10 έως € 25 δισ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης ή/και εξυγίανσης των
πιστωτικών ιδρυµάτων.
Η Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη:
την εξασφάλιση υπό προϋποθέσεις, της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης («ΕΜΣ»)στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος, γεγονός που θα
συμβάλει στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας.
- τις έως τώρα ενέργειες της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων επιτυχούς
ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος,
- την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που αποτελούν τους μετόχους της εταιρίας,
- ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την λειτουργία της
Εταιρίας.
- το γεγονός ότι παρουσιάζει θετικό κεφάλαιο κίνησης
εκτιμά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών της, σημειώνοντας, ωστόσο, την αρνητική
επίπτωση που θα είχε στην εφαρμογή της εν λόγω αρχής τυχόν σημαντική επιδείνωση του οικονομικού
περιβάλλοντος.
Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έχουν
εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2014 και 2015, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων
οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2015:
-

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»: Υποχρεώσεις
καθορισµένων παροχών: Εισφορές εργαζοµένων (Κανονισµός 2015/29/17.12.2014)
Την 21.11.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 µε την
οποία µεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισµός των σχετιζόµενων µε την παροχή υπηρεσίας εισφορών που δεν
εξαρτώνται από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγµατα των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη
υπηρεσίας περιλαµβάνουν αυτές που αποτελούν σταθερό ποσοστό του µισθού του εργαζοµένου ή ένα σταθερό
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ποσό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ή ένα ποσό σχετικό µε την ηλικία του εργαζοµένου. Με την
τροποποίηση η οντότητα δύναται να επιλέξει είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως µείωση του
κόστους απασχόλησης (service cost) την περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόµενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν να
πρόκειται δηλαδή για βραχυπρόθεσµη παροχή προς τους εργαζοµένους) ή να εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις
κατανέµει στα έτη απασχόλησης.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων:
- κύκλος 2010-2012 (Κανονισµός 2015/28/17.12.2014)
- κύκλος 2011-2013 (Κανονισµός 1361/18.12.2014)
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2013, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
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 1.1.2015 και
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήµατα υπό κοινό
έλεγχο»: Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα (Κανονισμός
2015/2173/24.11.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 6.5.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 11 µε την
οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συµµετοχή σε ένα σχήµα υπό κοινή δραστηριότητα, το οποίο συνιστά
επιχείρηση (σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρµόζει όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισµό
των συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση µε το ΔΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συµµετοχή θα προβαίνει στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις
σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής
συµµετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συµµετοχή σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν
επιχείρηση.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»:
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισμός 2015/2406/18.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 στα
πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των γνωστοποιήσεων στις
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure initiative). Οι κυριότερες από τις
τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 καταργείται ο περιορισµός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,
 διευκρινίζεται ότι ακόµη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις ως ελάχιστες
για τη συµµόρφωση µε τα ΔΠΧΠ, µία οντότητα δικαιούται να µην τις παραθέσει εάν αυτές θεωρούνται
ασήµαντες. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα επιµέρους πρότυπα δεν είναι
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επαρκείς για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να
προσθέσει επιπλέον γνωστοποιήσεις,
αποσαφηνίζεται ότι οι γραµµές που ορίζουν τα ΔΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαµβάνονται στον ισολογισµό
και στα αποτελέσµατα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η εταιρία µπορεί να
παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση σε γραµµές, τίτλους και υποοµάδες,
διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος, η αναλογία µίας εταιρίας στα λοιπά
αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και κοινοπραξιών που
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται:
o σε ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και
o σε ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων,
διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριµένη σειρά παρουσίασης των σηµειώσεων και ότι
κάθε εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηµατικό τρόπο παρουσίασης λαµβάνοντας υπόψη την
κατανόηση και τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών της καταστάσεων.

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της
καταστάσεις.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης
(Κανονισμός 2015/2231/2.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 12.5.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 38
µε την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιµοποιηθεί το έσοδο ως βάση της µεθόδου απόσβεσης των ενσώµατων
και άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται µόνο για τα άυλα πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως µέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωµα εκµετάλλευσης του
άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η
πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του δικαιώµατος, ή
(β) όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεµένες.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισμός 2015/2113/23.11.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 30.6.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 µε
την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως εκείνα που:
α) χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή στην προµήθεια γεωργικών προϊόντων,
β) αναµένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από µία περιόδους και
γ) υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόµενο πώλησής τους
ως scrap,
πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
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• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις»: Η µέθοδος
της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις (Κανονισμός 2015/2441/18.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 12.8.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 µε την
οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίµηση των επενδύσεων σε
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, µε την εν λόγω
τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονοµικές καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε
θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28,
αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της
καταστάσεις.

• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισμός 2015/2343/15.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονομικές της
καταστάσεις.
Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών 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.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειµένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ΔΛΠ 39. Το
νέο πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική αντιστάθµισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόµηση και αποτίµηση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο
µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η
αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων
αυτών.
ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.
Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να
ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να
διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που
το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να
διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες τις
υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των
14

Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα
αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο
θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
Αποµείωση
Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ΔΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων
ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η
πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις
απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από την αρχική
τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις
αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών.
Λογιστική αντιστάθµισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη διαχείριση των
κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις υφιστάµενες διατάξεις του
ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως µέσα
αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της
αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση
καθίσταται επαρκής,
• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της διαχείρισης
κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε
εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της
αποτελεσµατικότητας.
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρµογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα
µε την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, αναφορικά µε τη σύνταξη
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει
και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές µιας εταιρίας επενδύσεων, η οποία αποτιµά τις θυγατρικές της στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, µε την ανωτέρω τροποποίηση
αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρµογή στις εταιρίες επενδύσεων οι
οποίες αποτιµούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
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• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή
κοινοπραξίας
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 και
ΔΛΠ 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΛΠ 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 Διεθνών 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 Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της
καθαρής θέσης.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της
καταστάσεις.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς
ρύθµισης»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο
πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους
λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων 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 Διεθνών 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
ΔΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα
σχετικά κονδύλια.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018
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Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15
«Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας του IASB
και του Αµερικάνικου Συµβουλίου των Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν
κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρµογής
άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστικά συµβόλαια και τα χρηµατοοικονοµικά
µέσα.
Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη µεταφορά των υπεσχηµένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αµοιβή, την οποία η εταιρία
αναµένει ως αντάλλαγµα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου µοντέλου
αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία επιγραµµατικά είναι τα εξής:
 Βήµα1:Προσδιορισµόςτης σύµβασης/συµβάσεων µε έναν πελάτη
 Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύµβαση
 Βήµα 3: Καθορισµός του τιµήµατος συναλλαγής
 Βήµα 4: Κατανοµή του τιµήµατος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύµβασης
 Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί µια υποχρέωση απόδοσης.
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε
υπόσχεση για µεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (ή µιας δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών)
που είναι διακριτή ή β) µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το
ίδιο µοντέλο µεταφοράς στον πελάτη.
Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:
 ΔΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής»
 ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
 Διερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών»
 Διερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
 Διερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
 Διερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης».
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 15 στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16 «Μισθώσεις»
το οποίο αντικαθιστά:
 το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
 τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
 τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και
 τη Διερμηνεία 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 ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων,
καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα
πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό
τους 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.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία
γνωστοποιήσεων
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Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της
οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές
ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα
πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν:
 τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων,
 τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
 τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές,
 τις μεταβολές της εύλογης αξίας και
 λοιπές μεταβολές.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της
καταστάσεις.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»:
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017

Αναγνώριση

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την
οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
 Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς
σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε
εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία
των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους.
 Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις
λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος
περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες
εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό
με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
 Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι
εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
 Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση
κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι
δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της
καταστάσεις.

2.2 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρία ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο.
Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, όταν η εταιρία κατέχει ποσοστό 20% έως 50%
των μετοχών της εταιρίας.
Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρίες αποτιμώνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Αναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται ή μειώνεται κατά την αναλογία
της Εταιρίας στα μετά την ημερομηνία απόκτησης κέρδη ή ζημιές της συγγενούς εταιρίας.
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Η αναλογία της εταιρίας στα κέρδη ή τις ζημίες και στα αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην
καθαρή θέση των συγγενών εταιριών γνωστοποιείται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση αποτελέσματος και
στην κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, αντίστοιχα.
Η εταιρία δεν συντάσσει ξεχωριστές ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες οι συγγενείς να
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως.
Το υπόλοιπο επενδύσεων σε συγγενείς κατά την 31.12.2015 αφορά την κατοχή ποσοστού 37% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής.

2.3 Μισθώσεις
Η Εταιρία συνάπτει συμβάσεις επί παγίων είτε ως μισθωτής είτε ως εκμισθωτής. Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη
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:
α) Όταν η Εταιρία είναι μισθωτής
i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρία
λειτουργεί ως μισθωτής, ο μισθωμένος εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα
ιδιόκτητα πάγια, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον εκμισθωτή περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις. Τα
μισθωμένα, με χρηματοδοτική μίσθωση, πάγια και η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζονται αρχικά στη μικρότερη
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων υποχρεωτικών μισθωμάτων που
έχουν συμφωνηθεί να καταβληθούν στον εκμισθωτή. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται με επιτόκιο
προεξόφλησης εκείνο που αναφέρεται στη σύμβαση μισθώσεως, ή, όπου αυτό δεν αναφέρεται, με βάση το
επιτόκιο δανεισμού που θα επιβαρυνόταν η Εταιρία για αντίστοιχη χρηματοδότησή της για τον ίδιο σκοπό. Μετά
την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός αν η διάρκεια της
μισθώσεως είναι μικρότερη και το πάγιο δεν αναμένεται να περιέλθει στην κατοχή της Εταιρίας κατά τη λήξη της
σύμβασης, οπότε και οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που
καταβάλλονται στον εκμισθωτή κατανέμονται σε μείωση της υποχρέωσης με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως
έξοδα εκ τόκων, με βάση την τοκοχρεολυτική μέθοδο.
ii. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρία, που λειτουργεί ως μισθωτής,
δεν καταχωρεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, αναγνωρίζει δε ως έξοδα στην κατηγορία γενικά
διοικητικά έξοδα τα ποσά των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο
των δεδουλευμένων.
β) Όταν η Εταιρία είναι εκμισθωτής
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,
σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για τις απαιτήσεις κατά πελατών, όπως αυτή περιγράφεται στην σημείωση
2.9.
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.

2.4 Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε
υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία της απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την
ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των
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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.
Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων) τα πάγια
περιουσιακά της στοιχεία και τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες 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.

2.5 Χρηματοοικονομικά μέσα
Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων και των
άμεσων εξόδων απόκτησης που σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό στοιχείο (εκτός αν αυτό έχει
χαρακτηριστεί ως «διακρατούμενο για εμπορικούς σκοπούς»).
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται ως «διακρατούμενα για
εμπορικούς σκοπούς» και «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές
από χρεόγραφα προς διακράτηση για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημιές από την αποτίμηση των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση του
χρηματοοικονομικού στοιχείου, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή η ζημιά που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια
μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η
εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση
τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα αυτό αποτιμάται στην αξία κτήσεώς
του.
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον Ισολογισμό περιλαμβάνουν,
τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις « Λοιπές απαιτήσεις» καθώς και τις «Λοιπές Υποχρεώσεις». Τα
χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει
της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται
ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους
μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η
Εταιρία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση
(μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση.
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνων ούτε για
κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Ο έλεγχος απομείωσης των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων διενεργείται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η ανακτήσιμη αξία των
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων, υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας, η λογιστική αξία προσαρμόζεται στην
ανακτήσιμη με την αντίστοιχη ζημιά να καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Ειδικά για τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, η σωρευτική ζημία που περιλαμβανόταν
στα Ίδια Κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. Αν μετά την αναγνώριση της ζημιάς από
απομείωση λάβουν χώρα γεγονότα, που οδηγούν σε μείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης, τα
ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα χρήσης, μόνο στην περίπτωση που αφορούν ομόλογα.
Αντιθέτως, ζημιές απομείωσης που αφορούν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναστρέφονται στα αποτελέσματα.
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2.6 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην αξία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται, ως προς την εισπραξιμότητά τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται, με βάση
τους συμβατικούς όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης, που προκύπτουν,
καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα

2.7 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο.
Ο τρέχων φόρος της χρήσης περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου
εισοδήματος της χρήσης, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού.
Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές
πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα
έξοδα μελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής βάσης των
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν πιθανολογούνται μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές.
Ο φόρος εισοδήματος, τρέχων και αναβαλλόμενος, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός εάν
αφορά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση οπότε και ο φόρος που αναλογεί σε αυτά
καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση.

2.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως.

2.9 Προβλέψεις
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 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. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.10 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
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2.11 Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το
ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
 Έσοδα από τόκους
Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων.

2.12 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Το λειτουργικό νόμισμα, καθώς και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι
το ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν.

3. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
209.315,70
374.755,82
202,81
184,63
209.518,51
374.940,45

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

4. Γενικά διοικητικά έξοδα
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
19.400,00
16.300,00
1.671,20
2.149,72
4.863,79
4.967,73
406,10
997,40
58,01
284,00
26.399,10
24.698,85

Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών
Σύνολο

5. Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συγγενείς εταιρίες
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση
συμμετοχής σε ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
Α.Ε.
Σύνολο
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6. Φόρος εισοδήματος
Με το Ν.4334/16.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» καθώς και την έκδοση της ΠΟΛ.1159/17.7.2015, αυξήθηκε ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από 26% σε 29% για τα κέρδη που προκύπτουν στα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015 και εφεξής. Η επίπτωση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή
αναγνωρίστηκε εντός της τρέχουσας χρήσεως.
Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως ακολούθως:
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015

31.12.2014

Αναβαλλόμενος φόρος
χρεωστικός/(πιστωτικός)

595.693,37

(960.118,20)

Σύνολο

595.693,37

(960.118,20)

Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσεως στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής:

Συμφωνία ονομαστικού και φορολογικού συντελεστή
31.12.2015
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
(2.101.720,59)
Φόρος Εισοδήματος βάσει του ονομαστικού
φορολογικού συντελεστή

%

31.12.2014
(3.342.913,89)

%

(609.498,97)

29,00%

(869.157,61)

26,00%

1.391,55

(0,07%)

1.294,68

(0,04%)

(92.255,27)

2,76%

Άυξηση / μείωση προερχόμενη από:
Έξοδα μη εκπεστέα
Φορολογητέα κέρδη τρεχούσης χρήσεως
συμψηφιζόμενα με φορολογικές ζημιές
προηγούμενης πενταετίας

(42.989,90)

2,05%

Αλλαγή φορολογικoύ συντελεστή από 26%
σε 29%

(88.393,39)

(4,21%)

Ζημίες από μη ανακτησιμότητα αναβαλλόμενου
φόρου συμμετοχής

Φόρος Εισοδήματος
χρεωστικός/(πιστωτικός)

-

-

(960.118,20)

28,72%

1.335.184,08 (63,53%)
595.693,37 (36,76%)

Στο τέλος της χρήσεως η εταιρία διέγραψε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 1.335.184,08 € που
αφορούσε την αποτίμηση της συμμετοχής στην ΕΛΠΕΤ-ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. διότι θεωρεί ως μη ανακτήσιμο
τον αναβαλλόμενο φόρο.
Με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013, τα ενδοομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται τόσο από ημεδαπές όσο και
από αλλοδαπές εταιρίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ και ανήκουν στον ίδιο Όμιλο
απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την παρακράτηση, εφόσον ο λήπτης του μερίσματος
κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου που διανέμει και
το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον 2 έτη.
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2014.
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Η Εταιρία για τη χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο, οι φορολογικές αρχές μπορούν να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες ως εκπιπτόμενες για τη χρήση
αυτή και να προκύψει πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρίας οι
πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως καταλογιστούν σε βάρος της εταιρίας δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς τη
χρηματοοικονομική της θέση.
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 εταιρία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το
αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του έβδομου (7ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής
περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών έως το τέλος του έβδομου (7ου) μήνα από τη
λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η εταιρία έχει λάβει φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ενώ για τη χρήση 2015 είναι
σε εξέλιξη ο έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό και εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις
φορολογικές επιβαρύνσεις.
Κατά την τρέχουσα χρήση υφίσταται μη αναγνωρισμένο ποσό από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για
φορολογικές ζημίες, ύψους € 256.063,14.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως:
Αναγνώριση στην
Υπόλοιπο
Υπόλοιπο
κατάσταση
1.1.2015
31.12.2015
αποτελεσμάτων
καθαρή θέση
Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων
15,32
(1,39)
-13,93
περιουσιακών στοιχείων
Αποτίμηση συμμετοχής
595.691,98
(595.691,98)
-0,00
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών
595.707,30
(595.693,37)
-13,93
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων)
Υπόλοιπο
1.1.2014
Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Αποτίμηση συμμετοχής
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων)

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
καθαρή θέση

Υπόλοιπο
31.12.2014

69,32
(358.323,42)

(54,00)
960.172,20

-(6.156,80)

595.691,98

15,32

(358.254,10)

960.118,20

(6.156,80)

595.707,30

7. Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή
Βασικά:
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών της Εταιρίας με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχών ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράζονται από αυτή (ίδιες μετοχές).
Προσαρμοσμένα:
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Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των
υφιστάμενων κοινών μετοχών της 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
ανά μετοχή να είναι ίδια.

η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
Κέρδη /(ζημίες) μετά το φόρο

31.12.2014

(2.697.413,96)

(2.382.795,69)

9.000,00

9.000,00

(299,71)

(264,76)

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

8. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

η

Από 1 Ιανουαρίου έως
%
Συμμετοχής

«ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

37%

31.12.2015

40.788.062,50
40.788.062,50

31.12.2014

43.101.022,50
43.101.022,50

Εντός του Ιουλίου 2006 η εταιρία αγόρασε από την «ΑΕΓΕΚ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1.466.451 μετοχές της μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας «ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (ή ποσοστό 37%
του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 30.000.000,00.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω αγοράς έγινε με την έκδοση από την «APE COMMERCIAL PROPERTY
A.E.» ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 30.000.000,00.
Σύμφωνα με την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση, για την απόδοση του φόρου μεταβίβασης των
μετοχών, η ελάχιστη αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών προσδιορίστηκε στο ποσό των ευρώ 42.967.014,30.
Εντός του Μαΐου του 2008 έγινε αμοιβαία αποδεκτή από τις δύο εταιρείες η αναπροσαρμογή του τιμήματος
αγοράς των μετοχών της «ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» λόγω του ότι οι μετοχές της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. δεν
αποτιμήθηκαν αρχικά στην εύλογη αξία τους, συνεπεία της πρόδηλου αβεβαιότητος περί την έκβαση των
αξιώσεων της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Επειδή, η ΑΕΓΕΚ προσήλθε σε συμβιβασμό με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η
εύλογη αξία των μετοχών της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. προσαυξήθηκε. Επειδή, συμφωνήθηκε να
προσαυξηθεί ατόκως το τίμημα αγοράς των μετοχών της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 35.000.000,00 €,
η επένδυση της APE COMMERCIAL PROPERTY A.E. στην ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανήλθε στα
65.000.000,00 €.
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Στη συνέχεια, με το από 19.10.2009 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών, λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρίας, η οποία προέκυψε κυρίως λόγω της είσπραξης από το
δημόσιο της Π.Γ.Δ.Μ. αποζημίωσης ποσού € 27,23 εκατομμυρίων ως αποτέλεσμα απόφασης που εκδόθηκε από
το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της εταιρίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 19.975.433,90 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
της ακυρώσεως 680.594 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε με κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας στις 16.3.2010.
Στη συνέχεια, με το από 21.10.2011 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, διά της ακυρώσεως μετοχών, και
τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 22.599.500,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
της ακυρώσεως 770.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε με κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας στις 6.2.2012.
Στη συνέχεια, με το από 29.05.2012 πρακτικό της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, διά της ακυρώσεως μετοχών, και
τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 10.419.250,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
της ακυρώσεως 350.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε με κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας στις 14.9.2012.
Μετά τα ανωτέρω, το κόστος κτήσης της συμμετοχής της Εταιρίας στην «ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. –
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» διαμορφώνεται στα €
45.392.145,50.
Η ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στις Εταιρείες : OKTA AD – Skopje και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Για
την αποτίμηση της συμμετοχής της Εταιρίας με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία
των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. της 31.12.2015. Ο
υπολογισμός της αποτίμησης αναλύεται στους παρακάτω πίνακες :
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η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
110.238,00
116.489,25

Καθαρή Θέση μετόχων μητρικής
Ποσοστό συμμετοχής

37,00%

37,00%

40.788,06

43.101,02

Λογιστική Αξία
Αποτέλεσμα αποτίμησης συμμετοχής

43.101,02
(2.312,96)

46.770,31
(3.669,29)

Κέρδη /(Ζημίες) μετόχων μητρικής
Ποσοστό συμμετοχής
Μεταβολή / Αποτέλεσμα Χρήσεως

(6.175,24)
37,00%
(2.284,84)

(9.981,00)
37,00%
(3.692,97)

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωρισμένες απευθείας στην Καθαρή
Θέση της ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
-

53,00

-2,00

3,00

Συναλλαγματικές διαφορές:

-91,00

22,00

Σύνολο

-93,00

78,00

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής:
Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της Μειοψηφίας:

-76,00
-17,00

64,00
14,00

-0,37
-27,75

15,91
0,74
7,03

-28,12

23,68

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες):

Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωρισμένες απευθείας στην Καθαρή Θέση
της ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. που αναλογούν στους μετόχους
της Μητρικής
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες):
Συναλλαγματικές διαφορές:
Κέρδη/(Ζημιές) αναγνωρισθείσες απευθείας στην Καθαρή
Θέση της Εταιρίας

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, της «ΕΛΠΕΤ –
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
παρατίθενται στη συνέχεια σε χιλιάδες ευρώ :
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
12.237,00
9.605,00
(3.971,00)
(13.448,00)
-3.585,00
1.130,00
(7.556,00)
(12.318,00)

Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων

Κέρδη που αναλογούν σε:
Μετόχους Μητρικής Εταιρίας
Τρίτους

(6.175,00)
(1.381,00)

(9.981,00)
(2.337,00)

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης

110.238,00
25.942,00
136.180,00

116.489,25
27.340,00
143.829,25

Συνοπτικός Ισολογισμός
31.12.2015
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

31.12.2014

121.147,00

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

92.777,00

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

35.845,00
41.899,00

125.547,00
80.487,00
18.480,00
43.725,00

9. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015

31.12.2014

Απαιτήσεις από ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

18,46

18,46

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος από τόκους

221.042,07

186.944,47

2.925,60

3.749,00

392,51
224.378,64

61,51
190.773,44

Χρεωστικό Υπόλοιπο Φ.Π.Α.
Λογαριασμός εξόδων προς απόδοση
Σύνολο

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2015
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο
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31.12.2014

353.499,83

273.563,14

13.313.004,45
13.666.504,28

13.230.818,33
13.504.381,47
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Oι προθεσμιακές καταθέσεις είναι τοποθετημένες στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και οι καταθέσεις όψεως σε
πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού. Οι εν λόγω τράπεζες για σκοπούς διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου,
κατατάσσονται ως CCC- σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης FITCH.

11. Καθαρή θέση
i) Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.2015 ανέρχεται σε ευρώ 90.000,00, διαιρούμενο σε 9.000 κοινές
πλήρως εξοφλημένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 εκάστη. Οι μέτοχοι της εταιρίας
παρατίθενται στη συνέχεια :

% Συμμετοχής

Μετοχές
Ονομαστικές

31.12.2015

ALPHA BANK A.E.

72,20%

6.498

64.980

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

27,80%
100,00%

2.502
9.000,00

25.020
90.000,00

ii) Αποθεματικά:
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 της Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και
ζημιών. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω ζημιογόνου
αποτελέσματος, δεν θα προτείνει σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
iii) Αποτελέσματα εις νέο:
Στην δέκατη (11η ) Εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρία πραγματοποίησε ζημιές €
2.697.413,96 οι οποίες μαζί με το υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων € 12.026.651,89 διαμορφώνουν τα
αποτελέσματα εις νέον της 31.12.2015 σε € 14.724.065,85
iv) 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 απαρτία και
πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη
διανομή μερίσματος, λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.
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12. Λοιπές υποχρεώσεις
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών τρίτων
Σύνολο

31.12.2014

21.332,00
21.332,00

8.723,40
8.723,40

13. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου:
Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις.
Η Εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές
υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της 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 δεν είναι σημαντικά καθώς και από τον λογαριασμό «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα»
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφορούν σε καταθέσεις όψεως, οι οποίες είναι τοποθετημένες στην
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού. Οι εν λόγω
τράπεζες για σκοπούς διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου, κατατάσσονται ως CCC- σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης FITCH (Σημείωση 10).
 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.12 το μοναδικό νόμισμα συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το
ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχουν μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών, που να επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμιακές ροές.
 Κίνδυνος ρευστότητας:
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της 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.
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 Επιτοκιακός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και οι καταθέσεις της είναι σύντομης χρονικής διάρκειας.

14. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Η Εταιρία αποτελεί κοινοπραξία των εταιριών ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
Οι συναλλαγές της Εταιρίας καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, με τα προς αυτή
συνδεδεμένα μέρη, στον Ισολογισμό 31.12.2015, έχουν ως κάτωθι:

Απαιτήσεις
Ταμείο και διαθέσιμα
Σύνολο Απαιτήσεων

31.12.2015
13.666.267,62
13.666.267,62

31.12.2014
13.504.124,81
13.504.124,81

10.332,00
10.332,00

---

Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Έσοδα
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014

209.315,70
187,81
209.503,51

321.422,50
184,63
321.607,13

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
Έξοδα
Προμήθειες
Παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια
Σύνολο Εξόδων

58,00
8.400,00
1.456,20
9.914,20

278,00
8.400,00
1.367,10
10.045,10

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση τους εμπορικούς όρους της αγοράς.
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με μέλη της Γενικής Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου
και σε συγγενείς αυτών.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεμένα μέλη.
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15. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
α) Νομικά Θέματα
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις, ή αγωγές τρίτων κατά της Εταιρίας, η έκβαση των οποίων να εκτιμάται ότι θα
επιδράσει ουσιωδώς στην καθαρή της θέση.
β) Φορολογικά
Οι φορολογικές αρχές έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας έως και την χρήση 2009. Για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναφορά στην Σημείωση 6 “Φόρος Εισοδήματος”.
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρία έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, για τα ακίνητα όπου στεγάζεται η επιχειρηματική της
δραστηριότητα, με τη μητρική της ALPHA BANK. Τα ελάχιστα μισθώματα βάσει της σύμβασης αυτής
αναλύονται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015

31.12.2014

Εντός ενός έτους
Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη
Πέραν των πέντε ετών

1.545,30
---

1.456,20
445,50
--

Σύνολο

1.545,30

1.901,70

16. Αμοιβές εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Κατά τη χρήση 2015, οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», αναλύονται
ως εξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.
Από 1η Ιανουαρίου έως
Για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
Σύνολο

31.12.2015
5.000,00

31.12.2014
4.320,00

5.000,00
10.000,00

3.580,00
7.900,00

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων
της εταιρίας.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Αθήνα, 1η Ιουνίου 2016
Η Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Αντωνίου Μαριάννα
Α.Δ.Τ. Χ 694507

Καμπαδέλλης Γεώργιος
Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694
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O Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρακώστας Αναστάσιος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 619504

