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Το Διοικητικό Συμβούλιο της IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED (η 'Εταιρία') υποβάλλει στα μέλη την 
Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2017. 

Κύρια δραστηριότητα και φύση εργασιών της Εταιρίας 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας, που δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη χρήση, είναι η επένδυση σε κινητές 
αξίες. 

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της Εταιρίας 
Η εξέλιξη της Εταιρίας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει 
προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρία περιγράφονται στις σημειώσεις 14 και 16 των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Ύπαρξη υποκαταστημάτων 
Η Εταιρία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. 

Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα της Εταιρίας για τη χρήση 2017 παρουσιάζονται στη σελίδα 7.    

Μερίσματα 
Στις 16 Μαΐου 2017 η Εταιρία με Ειδικό Ψήφισμα ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους € 9.500.000 
(2016: €ΜΗΔΕΝ). 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσεως. 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.   

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προνοεί την εκ περιτροπής αποχώρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως 
εκ τούτου όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το αξίωμά τους. 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στη σημείωση 15. 

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων και αμοιβή των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γεγονότα μετά τη χρήση αναφοράς 
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά τη χρήση αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 21 των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Γνωστοποιούνται στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, DELOITTE LTD, έχουν διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση των προηγούμενων 
ελεγκτών KPMG LTD και έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα 
που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
 
Panglobe Secretarial Limited 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία, 15 Φεβρουαρίου 2019  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED (η 'Εταιρεία'), οι 
οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 7 μέχρι 40 και αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 

Δεκεμβρίου 2017, και τις καταστάσεις συνολικών αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
θέσης της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και της οικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113. 

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα 
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνη των Ελεγκτών για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας 
ΔΣΠΔΕΛ), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον 
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Άλλες Πληροφορίες  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε 

οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, 
έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη 
γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, 
με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις 
άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα 
επί αυτού. 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την 
ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας και την υιοθέτηση της 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την 
Εταιρία σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το 
να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 
Εταιρίας. 

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο 
σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση 
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού 
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα 
εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που 

οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθ’ ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή 
την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να 
σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της 
Εταιρίας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να 
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν 
τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων  
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 

Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρίας που 

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης. 

Άλλο Θέμα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρίας ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 69 τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

Συγκριτικοί αριθμοί   
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ελέγχθηκαν από άλλον 
ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί εκείνων των οικονομικών καταστάσεων την 29η 
Μαρτίου 2017.  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Αλέξης Αγαθοκλέους 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 

 

Deloitte Limited  
Εγγεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές  

Μάξιμος Πλάζα, Μπλοκ 1, 3ος Όροφος 
Λεωφ. Αρχ, Μακαρίου ΙΙΙ 213 
CY-3030 Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 

 
Λεμεσός, 15 Φεβρουαρίου 2019 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
 
 
  Από 1 Ιανουαρίου έως      
  31.12.2017 31.12.2016 
 Σημ. € € 
    
Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 3  (1.807.848)   (268.591)  
Διοικητικά και άλλα έξοδα 4  (18.939)   (19.237)  

Ζημιά από εργασίες 5  (1.826.787)   (287.828)  
    
Έσοδα χρηματοδότησης 6  26.267   52.447  
Έξοδα χρηματοδότησης 6  (617)   (91)  

Ζημιά πριν τη φορολογία   (1.801.137)   (235.472)  
    
Φορολογία 7  -   (16)  

Καθαρή ζημιά για τη χρήση που αναλογεί στους ιδιοκτήτες   (1.801.137)   (235.488)  

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή 
θέση    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση - (ζημιές)/κέρδη εύλογης αξίας   (673.729)   839.959  

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για τη χρήση   (673.729)   839.959  

Συνολικά αποτελέσματα που αναλογούν στους ιδιοκτήτες   (2.474.866)   604.471  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
 
 
  31.12.2017 31.12.2016 
 Σημ. € € 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8  410.694   1.020.731  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 9  24.052.859   27.586.225  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού   24.463.553   28.606.956  

    
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10  992   -  
Μετρητά και καταθέσεις 11  1.023.066   8.858.213  

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού   1.024.058   8.858.213  

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   25.487.611   37.465.169  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 12  3.249   3.249  
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   -   51.794.833  
Άλλα αποθεματικά   45.897.172   4.276.068  
Αποτελέσματα εις νέον    (20.419.993)   (18.618.856)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   25.480.428   37.455.294  

Υποχρεώσεις    
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 13  7.183   9.875  

Σύνολο υποχρεώσεων   7.183   9.875  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   25.487.611   37.465.169  
 
 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ενέκρινε αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.  
 
 
 
  
.................................... .................................... 
Διονύσης Καράτσης Γιάννης Τοφαρίδης 
Σύμβουλος Σύμβουλος 
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Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
από έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικό 
εύλογης 

αξίας - χρηματ
οοικ. στοιχεία 

ενεργητικού 
διαθέσιμα 

προς πώληση 
Ειδικό 

Αποθεματικό 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2016  3.249   51.794.833   3.436.109   -   (18.383.368)   36.850.823  
       
Συνολικά έσοδα       
Καθαρή ζημιά για τη 
χρήση  -   -   -   -   (235.488)   (235.488)  
       
Λοιπά συνολικά έσοδα 
που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην Καθαρή 
Θέση       
Αποθεματικό εύλογης 
αξίας - χρηματοοικονομικ

ά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση       

Μεταβολή εύλογης αξίας  -   -   839.959   -   -   839.959  
       

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2016  3.249   51.794.833   4.276.068   -   (18.618.856)   37.455.294  
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Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
από έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικό 
εύλογης 

αξίας - χρηματ
οοικ. στοιχεία 

ενεργητικού 
διαθέσιμα 

προς πώληση 
Ειδικό 

Αποθεματικό 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 
 € € € € € € 
       
       

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2016/ 1 
Ιανουαρίου 2017  3.249   51.794.833   4.276.068   -   (18.618.856)   37.455.294  
       
Συνολικά έσοδα       
Καθαρή ζημιά για τη 
χρήση  -   -   -   -   (1.801.137)   (1.801.137)  
       
Λοιπά συνολικά έσοδα 
που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην Καθαρή 
Θέση       
Αποθεματικό εύλογης 
αξίας - χρηματοοικονομικ
ά στοιχεία ενεργητικού 

διαθέσιμα προς πώληση       
Μεταβολή εύλογης αξίας  -   -   (673.729)   -   -   (673.729)  

       
Συναλλαγές με 
μετόχους       
Διανομή στους Μετόχους  -   -   -   -   (9.500.000)   (9.500.000)  
Μεταφορά  -   (51.794.833)   -   42.294.833   9.500.000   -  

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2017  3.249   -   3.602.339   42.294.833   (20.419.993)   25.480.428  
 

Στις 16 Μαΐου 2017 η Εταιρία με Ειδικό Ψήφισμα ενέκρινε τη μείωση του λογαριασμού από υπεραξία μετοχών από 
€51,794,833.48 σε €42,294,833.48 με την πληρωμή ποσού ύψους €9,500,000.00 στον τελικό ιδιοκτήτη.  Στη 
συνέχεια, η Εταιρία ενέκρινε την περεταίρω μείωση του λογαριασμού από υπεραξία μετοχών από €42,294,833.48  
σε μηδέν, μέσω της μεταφοράς του ποσού από τον λογαριασμό υπεραξίας μετοχών σε λογαριασμό αποθεματικού το 
οποίο θα είναι διαθέσιμο προς διανομή στον τελικό ιδιοκτήτη. 

Εταιρίες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη 
αμυντική εισφορά προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που , 
κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης 
διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για τη χρήση στην οποία 
τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρία για λογαριασμό των 
μετόχων.  

Οι πιο πάνω πρόνοιες της νομοθεσίας δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση της Εταιρίας για το λόγο ότι ο 
ιδιοκτήτης της δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
    
    
    
    
  Από 1 Ιανουαρίου έως      
  31.12.2017 31.12.2016 
 Σημ. € € 
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Ζημιά πριν τη φορολογία   (1.801.137)   (235.472)  
Αναπροσαρμογές για:    
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
διαθέσιμων προς πώληση   -   (7.072)  
Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση 9  1.797.811   275.663  
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 8  10.037   -  
Πιστωτικούς τόκους 6  (26.267)   (52.447)  

   (19.556)   (19.328)  
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:    
(Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   (992)   157.396  
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   (2.692)   (769.711)  

Μετρητά για εργασίες   (23.240)   (631.643)  
Φορολογία που πληρώθηκε   -   (16)  

Καθαρά μετρητά για εργασίες   (23.240)   (631.659)  
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Πληρωμή για αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
διαθέσιμων προς πώληση   (913.278)   (51.762)  
Είσπραξη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
διαθέσιμων προς πώληση   1.975.104   5.502.911  
Είσπραξη τόκων   26.267   52.447  
Είσπραξη από μείωση κεφαλαίου συγγενικών εταιριών   600.000   -  

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από επενδυτικές δραστηριότητες   1.688.093   5.503.596  
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Πληρωμή μερισμάτων   (9.500.000)   -  

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (9.500.000)   -  

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   (7.835.147)   4.871.937  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της χρήσεως   8.858.213   3.986.276  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της χρήσεως 11  1.023.066   8.858.213  
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα σύστασης 

Η IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED (η 'Εταιρία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Δεκεμβρίου 2006  ως 
ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Σπύρου Κυπριανού 18, Γραφείο 301, Τ.Κ. 1075, Λευκωσία, Κύπρος. 

Κύρια δραστηριότητα 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας, που δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη χρήση, είναι η επένδυση σε κινητές 

αξίες. 

2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

2.1. Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ετοιμαστεί 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. 
Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόμου Κεφ. 
113 της Κύπρου. 

Εφόσον η τελική μητρική εταιρία της Εταιρίας δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με Γενικά 
Παραδεχτές Λογιστικές Αρχές στην Ελλάδα όπως αυτές ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, οι 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται σε κόστος. Αυτός θα ήταν ο λογιστικός χειρισμός σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ εφόσον ο προσδιορισμός των Γενικά Παραδεχτών Λογιστικών Αρχών προβλεπόταν από τα ΔΠΧΑ αντί 
από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113. 

2.2. Βάση επιμέτρησης 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2017 και έχουν συνταχθεί  µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους. 

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 
οιεπιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο 
πουπραγματοποιούνται. 

2.3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιημένο συνάλλαγμα που 
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

2.4. Βάση Παρουσίασης  

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έχουν 
εφαρμοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2016 και 2017, 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 1.1.2017: 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7  «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»: Πρωτοβουλία 

γνωστοποιήσεων (Κανονισμός 2017/1990/6.11.2017) 
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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 να 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 που εντάσσονται στις 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 υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12  «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες (Κανονισμός 2017/1989/6.11.2017) 

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 φορολογικών 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 υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2014-2016 (Κανονισμός 2018/182/7.2.2018) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο 
εξέδωσε, την 8.12.2016, τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 12 με τις οποίες διευκρίνισε πως οι οικονομικές οντότητες δεν 
εξαιρούνται απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων του προτύπου αναφορικά με τις συμμετοχές που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση (ή έχουν ενταχθεί σε μία ομάδα διάθεσης) ή ως διακοπείσες 
δραστηριότητες παρά μόνο από κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω νέα προτύπα 
και τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη Διερμηνεία 22 των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε 
έναρξη µετά την 1.1.2017 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 
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 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2  «Παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»: Ταξινόµηση και αποτίµηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών (Κανονισμός 2018/289/26.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 2 µε το οποίο 
διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

 κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία 
διακανονίζεται µε µετρητά, ο λογιστικός χειρισµός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting 
conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων 
(non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρµόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, 

 στις περιπτώσεις που η φορολογική νοµοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το οποίο 
αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αµοιβές που σχετίζονται µε την αξία της 
µετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως µία παροχή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία διακανονίζεται µε 
συµµετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτηµα του συµψηφισµού της 
φορολογικής υποχρέωσης, 

 στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής 

έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που καταβάλλονται µε µετρητά σε παροχές που 
καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που 
διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η τροποποίηση. 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 4 «Ασφαλιστήρια 
συµβόλαια»: Εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 Χρηµατοοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασμό µε το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια 
Συµβόλαια (Κανονισμός 2017/1988/3.11.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.9.2016 το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 4 µε την οποία 
διευκρινίζει ότι: 

 οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται µε την ασφάλιση, έχουν τη δυνατότητα 
να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ΔΠΧΠ 9 έως την 1.1.2021 και 

 όλες οι εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΠ 9 έχουν τη δυνατότητα, έως ότου 
εφαρμόσουν το ΔΠΧΠ 17, να παρουσιάζουν τις µεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιµων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα 
αποτελέσµατα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (Κανονισµός 
2016/2067/22.11.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018. 
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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. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών μοντέλων: 

 επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων προκειµένου 
να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές (hold to collect), 

 επιχειρησιακό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών 
ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (hold to collect and sell), 

 λοιπά επιχειρησιακά μοντέλα 

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

Προκειµένου ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίµησης στο αναπόσβεστο κόστος 

θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής: 
 το µέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση 

χρηµατοοικονοµικών µέσων προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές, 
 οι συµβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και 

τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI). 

Αν ένα µέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο µε σκοπό την πώληση όσο και µε σκοπό την 
είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Τα µέσα που δεν εντάσσονται σε καµία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόµησης αποτιµώνται υποχρεωτικά 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

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 
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. 
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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. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός µέσου, αναγνωρίζονται οι αναµενόµενες ζηµίες 
λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η πιστοληπτική 
ικανότητα των εκδοτών επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση των µέσων που 
χαρακτηρίζονται ως αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση, οι αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού 

κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων.  

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. 

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 
αναφέρονται τα εξής: 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση και τις  τραπεζικές καταθέσεις. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία  ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση αφορούν μετοχές που θα ταξινομηθούν στο χαρτοφυλάκιο που αποτιμάται στην εύλογη η αξία μέσω των 
λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει επίπτωση 
στην καθαρή θέση της Εταιρίας κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9. Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι τρεχούμενοι 
λογαριασμοί άμεσα απαιτητοί που θα συνεχίσουν να αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και η Εταιρία εκτιμά ότι η 
επίπτωση από την αναγνώριση αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου δεν θα είναι σημαντική. 

Οι νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την αποτίμηση καθώς και για την απομείωση εφαρμόζονται αναδρομικά 
από 1.1.2018 χωρίς να υφίσταται απαίτηση αναμόρφωσης της συγκριτικής  πληροφόρησης. Η Εταιρία δεν 
προτίθεται να αναμορφώσει τη συγκριτική πληροφόρηση στο πλαίσιο της μετάβασης στο ΔΠΧΠ 9. 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αποζημίωση (Κανονισμός 2018/498/22.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 
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Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 9 με την οποία 
επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής 
αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο 
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρύνται απευθείας στην 
καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα 
πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα 
από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο 

μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου.   

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
(Κανονισµός 2016/1905/22.9.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

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: 

•Βήµα 1: Προσδιορισµός της 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» 

Το ανωτέρο πρότυπο δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
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 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15 «Έσοδα από 
συµβάσεις µε πελάτες»: Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΠ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες (Κανονισμός 
2017/1987/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.4.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 15 µε την οποία 
διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα: 

 πότε ένα υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε µία σύµβαση γεγονός που 
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά υποχρέωση 
απόδοσης, 

 µε ποιο τρόπο πρακτικά αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρίας συνιστά παροχή των υπεσχηµένων 
αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο µέρος να παρέχει τα εν 
λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο), 

 ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Τέλος, µε την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη µετάβαση στο ΔΠΧΠ 15 όσον αφορά στις 
ολοκληρωµένες συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται πλήρης αναδροµική εφαρµογή και όσον αφορά στις µεταβολές 
στις συµβάσεις κατά τη µετάβαση. Η επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 15 στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρίας αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισμός 
2017/1986/31.10.2017) 

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 την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινοµήσεις από ή 
στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισμός 2018/400/14.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 
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Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 µε την οποία 
διευκρίνησε ότι µια οικονοµική οντότητα θα αναταξινοµήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την κατηγορία 
επενδυτικών ακινήτων όταν και µόνο όταν µπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται 
όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. 
Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από µόνη της, δεν είναι αρκετή 
για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγµατα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν 
την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να συµπεριλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι µόνο 
ολοκληρωµένα ακίνητα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016 (Κανονισμός 2018/182/7.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο 
εξέδωσε, την 8.12.2016, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και ΔΛΠ 28.  

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Διερµηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (Κανονισμός 2018/519/28.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την Διερµηνεία 22. Η Διερµηνεία 
πραγµατεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν µία εταιρία αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό στοιχείο του 
ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής πριν η εταιρία να 
αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η Διερµηνεία διευκρίνισε πως ως ηµεροµηνία 
της συναλλαγής, προκειµένου να καθοριστεί η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί κατά την αναγνώριση 
του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης του 
µη νοµισµατικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην 
περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ηµεροµηνία συναλλαγής για 
κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 

προτύπων καθώς και τη Διερµηνεία 23 τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 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. 
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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 από 1.1.2016 

Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο, που έχει 
προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους 
αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων 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. 

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου 
αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»Ισχύει για χρήσεις 
µε έναρξη από 1.1.2021 

Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 17 το οποίο αντικαθιστά το 
ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Σε αντίθεση με το ΔΠΧΠ 4, το νέο πρότυπο εισάγει μία συνεπή μεθοδολογία 
αποτίμησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ΔΠΧΠ 7 είναι οι ακόλουθες:  

Μία εταιρία: 
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 προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες με τις οποίες η οικονομική οντότητα αποδέχεται 
σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο μέρος (τον αντισυμβαλλόμενο) συμφωνώντας να αποζημιώσει τον 
αντισυμβαλλόμενο εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο μελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυμβαλλόμενο, 

 διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές υποχρεώσεις 
απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,  

 διαχωρίζει τις συμβάσεις σε ομάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιμήσει, 

 αναγνωρίζει και αποτιμά τις ομάδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση: 
i. μια αναπροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (ταμειακές 
ροές εκπλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές 
εκπλήρωσης με τρόπο που συνάδει με τις παρατηρήσιμες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία 
είναι μια υποχρέωση) ή μείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο) 
ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το μη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των συμβάσεων (το συμβατικό 
περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 

 αναγνωρίζει το κέρδος από μια ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η 
οικονομική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονομική οντότητα αποδεσμεύεται από τον 
κίνδυνο. Εάν μια ομάδα συμβολαίων είναι ή καθίσταται ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη ζημία, 

 παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα ή 
έξοδα χρηματοδότησης της ασφάλισης και  

 γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να εκτιμήσουν την 
επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 17 στην οικονομική θέση, στη 
χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές της. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, 
περικοπή ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 7.2.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 μέσω της οποίας 
διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο 
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού, πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 
19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο 
της περιόδου αναφοράς, μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, με την τροποποίηση 
του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά 
με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling). 

Το ανωτέρο πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.  

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: 
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 
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Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ΔΛΠ 28 για να 
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μία συγγενή ή κοινοπραξία που 
περιλαμβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η 
μέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9, συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων 
απομείωσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη 
λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 12.12.2017, 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. 

 Διερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τους λογιστικούς χειρισμούς φόρου εισοδήματος» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 7.6.2017 Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 23. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει 
την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίμησης του ΔΛΠ 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά με 
το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος. Η Διερμηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 

 Μία οικονομική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει  τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασμό με άλλες 
αβεβαιότητες ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας.   

 Οι εκτιμήσεις που γίνονται αναφορικά με τον έλεγχο των λογιστικών χειρισμών από τις φορολογικές αρχές θα 
πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα ποσά που έχουν δικαίωμα να εξετάσουν και 
στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.  

 Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των μη 
χρησιμοποιηθέντων φορολογικών ζημιών,  των  μη χρησιμοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των 
φορολογικών συντελεστών η οικονομική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές 
αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισμό του φόρου 

 Οι εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές στα 
γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιμη. 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερμηνείας στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 

2.5. Θυγατρικές εταιρίες 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρία έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο στις οικονομικές και 
επιχειρηματικές πολιτικές τους και γενικά συνοδεύεται με ένα μερίδιο που υπερβαίνει το 50% στα δικαιώματα 
ψήφου.  Η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι τρεχόντως εξασκήσιμα ή 
μετατρέψιμα, εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί αν η Εταιρία ελέγχει μια άλλη οικονομική οντότητα. 
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Η Εταιρία αξιολογεί, επίσης, την ύπαρξη ελέγχου όταν δεν κατέχει πάνω από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά 
εκτίθεται ή έχει τα δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις από την συμμετοχή του στην οντότητα στην οποία έχει 
επενδύσει και έχει την δυνατότητα να μεταβάλει τις αποδόσεις αυτές μέσω της επιρροής της στην οντότητα αυτή.  
Ο δεδομένος έλεγχος μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας σε 
σχέση με το μέγεθος και τη διασπορά των συμμετοχών των άλλων μετόχων δίνουν στην Εταιρία τη δυνατότητα να 
μεταβάλει τις κυμαινόμενες αποδόσεις της οντότητας. 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα 

αποκτήσεώς τους μείον τυχόν ζημίες αποµειώσεως. 

2.6. Συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συγγενείς επιχειρήσεις είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρία ασκεί σημαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο, και 
που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας 
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση. 

2.7. Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως εξής: 

 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 

 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες. 

 Έσοδα από ενοίκια 
 
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την 
ουσία των σχετικών συμφωνιών. 

 Έσοδα από μερίσματα 
 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων κατά το δικαίωμα 
είσπραξης τους. 

2.8. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης της Εταιρίας, από τη στιγμή που η Εταιρία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 

Επενδύσεις 

Η Εταιρία ταξινόμησε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία που αποτελούνται από επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου σε επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση. 

Οι επενδύσεις αυτές που αντιπροσωπεύονται από μετοχές οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 
αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρμόζονται στη εύλογη αξία τους. Η εύλογη 
αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους υπολογισμού της εύλογης αξίας, αναπροσαρμοσμένες 
για να αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εκδότη.  Στις περιπτώσεις όπου η εύλογη 
αξία μη εισηγμένων μετοχών δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, οι μετοχές αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως.  
Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία μεταφέρεται στα 
αποθεματικά επανεκτίμησης. 
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Το συνολικό πλεόνασμα ή έλλειμμα που αναγνωρίστηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης για τις επενδύσεις που 
εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού αποτελέσματος. 

Δάνεια που παραχωρήθηκαν 

Τα δάνεια που χορηγούνται από την Εταιρία ταξινομούνται στα δάνεια και απαιτήσεις. Τα δάνεια αναγνωρίζονται 
αρχικά στην εύλογη αξία τους, προσαυξημένα με τα έξοδα συναλλαγών και μειωμένα με τα έσοδα και τις προμήθειες 
που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση ή τη δημιουργία τους. Μετά την αρχική τους αναγνώριση τα δάνεια 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και εξετάζονται περιοδικά για την 
ύπαρξη ζημιών απομείωσης. 

Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν θα είναι 
σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύμφωνα με τους αρχικούς συμβατικούς όρους των δανείων. 
Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο είναι η 
παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών συμπεριλαμβανομένων και των ανακτήσιμων ποσών από 
εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφλημένα με το αρχικό επιτόκιο των δανείων. 

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Ο έλεγχος απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων και των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διενεργείται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικειμενικές ενδείξεις ότι η ανακτήσιμη αξία των δανείων και απαιτήσεων, υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας, η 
λογιστική αξία προσαρμόζεται στην ανακτήσιμη με την αντίστοιχη ζημιά να καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Η Εταιρία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων 
ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 
υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της 
πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η 
μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

Σε ότι αφορά τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, μια σημαντική ή παρατεταμένη πτώση της 
εύλογης αξίας μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο κάτω του κόστους κτήσεως αποτελεί αντικειμενική ένδειξη 
απομείωσης. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω η Εταιρία έχει προσδιορίσει ως «σημαντική» μια μείωση άνω του 20% σε σχέση με 
το κόστος της επένδυσης. Αντίστοιχα, «παρατεταμένη» θεωρείται μια πτώση της εύλογης αξίας κάτω του κόστους 
κτήσης για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος. 

Κατά την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, η σωρευτική ζημιά που 
περιλαμβανόταν στην καθαρή θέση μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως.  

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά 
στην τράπεζα τα οποία είναι διάρκειας έως τριών μηνών. 

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα 
δάνειαπαρουσιάζονται μετέπειτα στο αναπόσβεστο κόστος. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά 
τηναφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 
δανείουμε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
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Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Η Εταιρία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού όταν: 
 έχουν λήξει οι ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
 μεταβιβάζει το συμβατικό δικαίωμα είσπραξης των ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

καιταυτόχρονα μεταβιβάζει τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά 

 δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως, οπότε και τα διαγράφει. 

Στην περίπτωση συναλλαγών που, παρά τη μεταβίβαση του συμβατικού δικαιώματος για την είσπραξη των 
ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από 
αυτά παραμένουν στην Εταιρία, δεν διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Το ποσό που εισπράττεται από 
τη μεταβίβαση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. Στην περίπτωση συναλλαγών με τις οποίες η 
Εταιρία ούτε διατηρεί αλλά ούτε και μεταβιβάζει τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλά διατηρεί έλεγχο επ’ αυτών, τότε αυτά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στο 
βαθμό της συνεχιζόμενης ανάμειξης της Εταιρίας. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί τον έλεγχο των στοιχείων τότε 
διακόπτεται η αναγνώρισή τους και στη θέση τους αναγνωρίζονται διακριτά τα στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται ή διατηρούνται κατά τη μεταβίβαση. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν αυτή εξοφλείται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από μια άλλη με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν, και μόνο όταν, η Εταιρία έχει νομικό δικαίωμα 
συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του 
ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. 
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2.9. Εύλογη Αξία 

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιμή που θα εισέπραττε η Εταιρία κατά την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή η 
τιμή που θα κατέβαλε προκειμένου να μεταβιβάσει μία υποχρέωση, σε μία συνηθισμένη συναλλαγή ανάμεσα σε 
συμμετέχοντες της αγοράς, κατά την ημερομηνία της αποτίμησης, στην κύρια αγορά του στοιχείου του ενεργητικού 
ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συμφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν υφίσταται κύρια 
αγορά. 

Η Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που 
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς. Ως ενεργός ορίζεται η αγορά όταν 

τιμές οργανωμένης αγοράς είναι διαθέσιμες άμεσα και σε τακτική βάση από χρηματιστήρια, εξωτερικούς 
διαπραγματευτές (dealers – brokers), υπηρεσίες αποτιμήσεων ή εποπτικές αρχές, και οι τιμές αυτές αφορούν σε 
συνήθεις συναλλαγές μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.  

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης οι 
οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριµένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα και επαρκή δεδοµένα για 
την αποτίµηση και οι οποίες αφενός µεν µεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιµων τιµών αφετέρου 
ελαχιστοποιούν τη χρήση µη παρατηρήσιµων τιµών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά 
δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισµός 
αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης 
αντισυµβαλλοµένου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίµηση στην εύλογη αξία, η Εταιρία χρησιµοποιεί υποθέσεις 
που θα χρησιµοποιούνταν από τους συµµετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν µε βάση το µέγιστο 
οικονοµικό τους συµφέρον. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία είτε για τα οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα µε την ποιότητα των 
δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής: 

•δεδομένα επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς, 
•δεδομένα επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) δεδοµένα, 
•δεδομένα επιπέδου 3: προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρίας καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα δεδοµένα στην 
αγορά. 

2.10. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις/ λοιπές υποχρεώσεις 

Οι   εμπορικοί   και   άλλοι   χρεώστες   αρχικά   επιμετρούνται   στην   εύλογη  αξία   και   μεταγενέστερα 
επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  Το υπόλοιπο των 
εμπορικών και άλλων χρεωστών παρουσιάζεται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που τυχόν 
να προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών.  Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται μόνο για 
χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης. 

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

2.11. Έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται. 
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2.12. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν 
την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία αναφοράς χρηματικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Μη 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που επιμετρούνται σε εύλογη αξία, 
μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν όταν καθορίστηκε η εύλογη 
αξία. 

2.13. Μερίσματα 

 Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας αναγνωριζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρίας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρίας. 

2.14. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της αντιπαροχής που 
εισπράχθηκε από την Εταιρία και της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου μεταφέρεται στη 
διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  

2.15. Προβλέψεις 

Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις για δικαστικές, ενδεχόμενες ή άλλες υποχρεώσεις για γεγονότα που έχουν συμβεί 
όταν υπάρχει παρούσα υποχρέωση και είναι πιθανό να υπάρξει εκροή πόρων ή απώλεια οικονομικών ωφελημάτων 
της Εταιρίας για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων και είναι δυνατή η βάσιμη εκτίμηση των υποχρεώσεων αυτών.  
Όταν η Εταιρία αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η 
αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βέβαια. 

2.16. Ορισμός Συνδεδεμένων μερών 

Σύμφωνα με το IAS 24, συνδεδεμένα μέρη για την εταιρία θεωρούνται: 
1) η τελική μητρική εταιρία Alpha Bank A.E. και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Τράπεζα ή τη μητρική 
της:  
i. Θυγατρικές εταιρίες, 
ii. Κοινοπραξίες, 
iii. Συγγενείς εταιρίες, 

2) Συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία αποτελούν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και οι 

θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε 
συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της Alpha Bank A.E. και κατά συνέπεια 
θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή σε αυτά. 

3) Φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα 
βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank A.E. ενώ ως στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς 
και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών  και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών και των συζύγων τους. 

Επιπλέον, η Εταιρία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρίες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα 
ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά συμμετοχές των ανωτέρω 
προσώπων σε εταιρίες με ποσοστό ανώτερο του 20%. 
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2.17. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Η Εταιρία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί 
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδη αναπροσαρμογή στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την επόμενη 
οικονομική χρήση παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 

Η Εταιρία, κατά τον έλεγχο απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων, πραγματοποιεί εκτιμήσεις σχετικά με το ποσό 
και το χρόνο είσπραξης των μελλοντικών ταμειακών ροών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιμήσεις επηρεάζονται 
από ένα πλήθος παραγόντων όπως η οικονομική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τυχόν 
καλυμμάτων, ενδέχεται τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από τα εκτιμώμενα. Αντίστοιχες εκτιμήσεις 
υπεισέρχονται και στην αξιολόγηση της ύπαρξης ζημιών απομείωσης αξιογράφων που κατατάσσονται ως αξιόγραφα 
διαθέσιμα προς πώληση. 

Φορολογία εισοδήματος 

Η Εταιρία αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος, 
καθώς και τα σχετικά με αυτές αποτελέσματα, βάσει εκτιμήσεων για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από ή 
να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα και μελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιμήσεις επηρεάζονται από 
παράγοντες όπως η πρακτική εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά με την ύπαρξη 
μελλοντικών φορολογητέων κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών με τις φορολογικές αρχές κ.λπ. 
Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας και το ύψος των πραγματοποιηθέντων 
φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην προσαρμογή του ποσού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων για 
τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος και στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων που 
έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι όποιες προσαρμογές αναγνωρίζονται στη χρήση 
εντός της οποίας οριστικοποιούνται. 

Υπολογισμός εύλογης αξίας 

Η εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, βασίζεται στις 

διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία προσδιορίζεται βάσει μεθόδων αποτίμησης 
που χρησιμοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα, χρησιμοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις 
και παραδοχές π.χ. προσδιορισμός αναμενόμενων ταμειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας 
προπληρωμών ή αθέτησης αντισυμβαλλομένου. 

2.18. Συγκριτικά ποσά 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην παρουσίαση της 
τρέχουσας χρήσεως. 
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3. Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες  
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς 
πώληση  -   7.072  
Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
διαθέσιμων προς πώληση  (1.797.811)   (275.663)  
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις  (10.037)   -  

  (1.807.848)   (268.591)  

4. Διοικητικά και άλλα έξοδα  
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Ετήσιο τέλος Εφόρου εταιριών  350   -  
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών  2.570   3.800  
Λογιστικά δικαιώματα  6.030   9.720  
Δικηγορικά έξοδα  2.198   -  
Δικηγορικά και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  418   400  
Δικαιώματα συμβούλων  1.000   250  
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  3.000   1.505  
Μη επιστρεπτέο ΦΠΑ  3.087   3.502  
Διάφορα έξοδα  286   60  

  18.939   19.237  

5. Ζημιά από εργασίες  
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη (πίστωση)/χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων: 
   
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς 
πώληση  (Σημ. 9)  -   (7.072)  
Δικαιώματα συμβούλων  1.000   250  
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών  2.570   3.800  
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6. Έσοδα/έξοδα χρηματοδότησης  
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Πιστωτικοί τόκοι  26.267   52.447  

Έσοδα χρηματοδότησης   26.267   52.447  
   
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  (617)   (91)  

Έξοδα χρηματοδότησης   (617)   (91)  

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης  25.650   52.356  

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Τραπεζικές καταθέσεις  26.245   52.447  
Άλλα δάνεια και εισπρακτέα ποσά  22   -  

  26.267   52.447  

7. Φορολογία  
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Φορολογία εξωτερικού  -   16  

Χρέωση χρήσεως  -   16  
 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τις λογιστικές ζημιές: 
 
 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 
 % € % € 
Ζημιά πριν τη φορολογία   (1.801.137)    (235.472)  
 
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα 
ποσοστά φορολογίας  12,50%   (225.142)   12,50%   (29.434)  
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς  (12,55)%   226.030   (14,63)%   34.458  
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδου 
που δεν υπόκεινται σε φορολογία  -%   -   0,38%   (884)  
Φορολογική επίδραση ζημιάς από μεταφορά  0,05%   (814)   1,76%   (4.140)  
Φορολογική επίδραση συμψηφισμού ζημιάς 
εταιρειών Ομίλου  -%   (74)   -%   -  
Φορολογία εξωτερικού πέραν του ποσού που 
διεκδικείται ως πίστωση στη φορολογία της 
χρήσεως  -%   -   -%   16  

Χρέωση φορολογίας  -%   -   -%   16  

Η Εταιρία φορολογείται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 12,5% στα φορολογητέα κέρδη του έτους. 

Η Εταιρία για την τρέχουσα χρήση παρουσίασε φορολογικό κέρδος ύψους €7.097 το οποίο συμψηφίσθηκε με 
φορολογικές ζημιές από μεταφορά.   
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8. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  
 
 2017 2016 
 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  1.020.731   1.020.731  
Χρέωση για απομείωση στην αξία  (10.037)   -  
Επιστροφή κεφαλαίου  (600.000)   -  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  410.694   1.020.731  

Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως: 
 
Όνομα 
 

Χώρα συστάσεως Κύριες 
δραστηριότητες 

31.12.2017 
Συμμετοχή 

% 

31.12.2016 
Συμμετοχή 

% 
31.12.2017 

€ 
31.12.2016 

€ 
       
ALC Novelle 
Investments 
Limited 

Κύπρος Επενδυτική εταιρία 33,33 33,33  410.694   1.020.731  

      410.694   1.020.731  

Βάσει εκτιμήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αναγνωρίστηκε απομείωση ύψους €10.037 της πιο πάνω 
επένδυσης σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 (2016: Καμία απομείωση). 

Η Εταιρία αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις όποτε υπάρχουν 
δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως μείωση των εσόδων, των 
κερδών ή των ταμειακών ροών ή δυσμενείς μεταβολές στην οικονομική ή πολιτική σταθερότητα μιας συγκεκριμένης 

χώρας, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Αν 
τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις μπορεί να έχει 
απομειωθεί, οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω συγγενείς επιχειρήσεις 
συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στην εύλογη αξία τους είναι 
απαραίτητη. 

9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση  
 
 2017 2016 
 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  27.586.225   32.466.006  
Προσθήκες  913.278   51.762  
Πωλήσεις/Διανομές  (1.975.104)   (5.495.839)  
Χρέωση για απομείωση στην αξία  (1.797.811)   (275.663)  
Ποσό επανεκτίμησης που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια  (673.729)   839.959  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  24.052.859   27.586.225  
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Εύλογη αξία 
Κόστος μετά 

την απομείωση Εύλογη αξία 
Κόστος μετά 

την απομείωση 
 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 
 € € € € 
Zeus Capital Partners LP  4.001.466   3.105.969   5.778.789   4.838.989  
Southeastern Europe Fund LP  3.517.936   2.133.070   3.108.040   1.461.866  
Bluehouse Property LP II  4.173.720   3.771.853   4.027.132   3.771.853  
7L Capital Partners Emerging Europe L.P.  447.644   447.644   747.699   599.140  
Bluehouse Accession Property III  7.908.882   6.763.778   7.727.823   6.763.778  
Nottin Holdings Ltd  -   -   1.646.315   1.646.315  
Secure Property Development and Investments 
Plc  4.003.211   4.228.206   4.550.416   4.228.205  
AGI-RRE Arsinoe Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Participations 1 Ltd  -   -   1   1  
Zerelda Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Athena Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Poseidon Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Hera Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Ares Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Venus Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Artemis Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Cleopatra Ltd  -   -   1   1  
AGI-RRE Hermes Ltd  -   -   1   1  

  24.052.859   20.450.520   27.586.225   23.310.157  

Η διαφορά της στήλης "Κόστος μετά την απομείωση" και "Εύλογης Αξίας" ύψους €3.602.339 (2016: €4.276.068) 
αντιπροσωπεύει το ποσό επανεκτίμησης στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. 

Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα 
προς πώληση: 
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς 
πώληση  -   7.072  
Χρέωση για απομείωση στην αξία  (1.797.811)   (275.663)  

Καθαρή ζημιά από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση  (1.797.811)   (268.591)  

10. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Δάνεια και απαιτήσεις  992   -  

  992   -  

Στις 25 Ιουλίου 2017, η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με την εταιρία Zero Energy 
Building Ανώνυμη Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών για ποσό ύψους €970. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο φέρει 
τόκο 5,25% ετησίως και είναι αποπληρωτέο στις 27 Ιανουαρίου 2019. 

Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
γνωστοποιείται στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων.  
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11. Μετρητά και καταθέσεις  
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Τρεχούμενοι λογαριασμοί  1.023.066   5.454.440  
Λογαριασμοί προειδοποίησης  -   3.403.773  

  1.023.066   8.858.213  

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν 
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  1.023.066   8.858.213  

  1.023.066   8.858.213  

Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
γνωστοποιείται στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων. 

12. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
 2017 2017 2016 2016 
 Αριθμός 

μετοχών 
 

€ 
Αριθμός 
μετοχών 

 
€ 

Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά   5.000   8.550   5.000   8.550  
     

  €  € 
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 
ολοκλήρου     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   1.900   3.249   1.900   3.249  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   1.900   3.249   1.900   3.249  

13. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Οφειλόμενα έξοδα  4.990   8.113  
Άλλοι πιστωτές  2.193   1.762  

  7.183   9.875  

Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται στη  
σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων. 

14. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας  

Κυπριακή Οικονομία 

Επιδόσεις 

Η Κύπρος, μετά την έξοδό της από το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής το 2016, βιώνει μία πολύ ισχυρή 
οικονομική ανάκαμψη. Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει επιτύχει θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ τα τελευταία 
δεκατρία διαδοχικά (13) τρίμηνα. Η οικονομία κατέγραψε το 2017 αξιοσημείωτες επιδόσεις. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
3,9% σε σύγκριση με 3,4% το 2016. Το χρέος μειώθηκε οριακά κάτω από το 100% του ΑΕΠ, η ανεργία υποχώρησε 
στο 11,1% σε σύγκριση με το 13% το 2016, ενώ ο πληθωρισμός κατέγραψε για πρώτη φορά θετικό πρόσημο με 
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 0,7%.  
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Τον Απρίλιο του 2018, η κυπριακή οικονομία αναβαθμίσθηκε από το διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings στο ΒΒ+, 
με αποτέλεσμα να παραμένει μόνο μία βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική κατηγορία. Επίσης, το  Μάρτιο του 
2018, επιβεβαιώθηκε  η πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Standard & Poor’s σε ΒΒ+ η 
οποία είχε αναβαθμισθεί το Σεπτέμβριο του 2017. Σημειώνεται ότι άλλοι οίκοι διατηρούν το αξιόχρεο της  κυπριακής 
οικονομίας μία βαθμίδα χαμηλότερα από τις αξιολογήσεις των οίκων Fitch Ratings και Standard & Poor’s. 

Προβλέψεις 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Spring 2018), η Κυπριακή οικονομία θα 
συνεχίσει να παραμένει εύρωστη και αναμένεται να αναπτυχθεί κατά  3,6% το 2018 και  3,3% το 2019. 
Προβλέπεται επίσης ότι θα αυξηθούν η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις, κυρίως σε μεγάλα έργα 
χρηματοδοτούμενα με κεφάλαια από την αλλοδαπή. 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει στο  0,7% το 2018 και να αυξηθεί στο  1,2% το 2019, κυρίως λόγω της 
αύξησης των τιμών πετρελαίου και των υπηρεσιών. 

Λόγω των επιδόσεων της Κυπριακής οικονομίας, αναμένεται ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα κρατήσουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία κοντά στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι που θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στην 
άντληση δανεισμού από τις διεθνείς αγορές, όσο και στο κόστος δανειοδότησής της. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s, το θετικό κλίμα στην οικονομία θα 
υποβοηθήσει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Για το σκοπό αυτό όλοι οι οικονομικοί φορείς (Κυβέρνηση, Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα και άλλοι) εντατικοποιούν τις 
προσπάθειές τους για εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν στη μείωση του προβλήματος. 

Ελληνική Οικονομία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής 

Το 2017 αποτέλεσε έτος ανακάμψεως της ελληνικής οικονομίας, καθώς η οικονομική δραστηριότητα ενδυναμώθηκε, 
ιδιαίτερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολογήσεως, την έκδοση κρατικού ομολόγου πενταετούς 
διάρκειας, μετά από τρία έτη απουσίας της χώρας από τις αγορές, και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως. Ο ρυθμός μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 
2017 ανήλθε σε 1,4%, από -0,2% το 2016 (σταθερές τιμές 2010, εποχικά διορθωμένα στοιχεία). 

Οι κύριοι παράγοντες που στήριξαν την οικονομία το 2017 ήταν: 
 Η αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2017 κατά 13,5% από πτώση 

6,1% το 2016. 
 Η ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Το 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,5%, έναντι 

μικρότερης αυξήσεως κατά 2,5% το 2016. 
 Η μείωση του ποσοστού ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας, μολονότι παραμένει υψηλό στην Ελλάδα σε σχέση με 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μειώνεται σταδιακά από τον Ιούλιο του 2013, όταν κατέγραψε το υψηλότερο 
ποσοστό. 

Παρά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις και το ευνοϊκό τρέχον διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό ορίζεται από τις 
αναπτυξιακές επιδόσεις της Ευρώπης και την υποστηρικτική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τραπέζης, διαπιστώνονται σημαντικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία που θα καθορίσουν τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η συμφωνία του Eurogroup για την ελάφρυνση του ελληνικού 
δημοσίου χρέους και το εποπτικό πλαίσιο που τη συνοδεύει, συνιστούν ένα βήμα καθοριστικής σημασίας για την 
αξιόπιστη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές και την επάνοδο σε πορεία οικονομικής συγκλίσεως προς τις 
άλλες χώρες της Ευρωζώνης.  Η  ομαλή και διατηρήσιμη επάνοδος της χώρας στις αγορές και η επιτάχυνση του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και  των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής θα πυροδοτήσουν την προσέλκυση νέων 
επενδυτικών κεφαλαίων και θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προκλήσεις για 
την ελληνική οικονομία σχετίζονται με την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους σε μακροχρόνιο ορίζοντα, και την 
διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής μέσω, ωστόσο, αλλαγής του μίγματος με 
σκοπό την επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής.   
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Το 2018, οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας διαφαίνονται θετικές. Η ολοκλήρωση της τέταρτης  αξιολογήσεως 
και οι θετικές εκτιμήσεις, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup στις 22 Ιουνίου του 2018, για την ολοκλήρωση του 
τρίτου Προγράμματος Στήριξης τον Αύγουστο, αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία. Ο 
ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,0% (Πρόβλεψη ΤτΕ Ιούλιος 2018) και η οικονομική 
ανάπτυξη να στηριχθεί κυρίως  στις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Η αύξηση των ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων 
αναμένεται να ενισχυθεί, αντανακλώντας την περαιτέρω αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την εξομάλυνση των 
συνθηκών ρευστότητας στην οικονομία. Υπάρχουν ωστόσο και σημαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται τόσο με 
εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς παράγοντες. Στο εγχώριο περιβάλλον, ενδεχόμενες αναβολές στην εφαρμογή 
των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να επιφέρουν επιβράδυνση της οικονομικής ανακάμψεως. Οι 
κίνδυνοι που πηγάζουν από το εξωτερικό περιβάλλον συνδέονται κυρίως με την αύξηση του εμπορικού 
προστατευτισμού διεθνώς, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και με την αύξηση της αποστροφής κινδύνου των 
επενδυτών λόγω αναταράξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Η αύξηση των ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων αναμένεται να ενισχυθεί, αντανακλώντας την περαιτέρω αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης και την εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας στην οικονομία. Υπάρχουν ωστόσο και 
σημαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς παράγοντες. Στο εγχώριο 
περιβάλλον, ενδεχόμενες αναβολές στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να 
επιφέρουν επιβράδυνση της οικονομικής ανακάμψεως. Στο διεθνές περιβάλλον, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες 
σχετίζονται με πιθανές γεωπολιτικές εντάσεις. 

Προκλήσεις και αβεβαιότητες 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα  
και την οικονομία εν γένει. Πρόκληση παραμένει επίσης και το δημόσιο χρέος παρα τη μείωση του κάτω απο το 
100% του ΑΕΠ. 

Η πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαίο να διατηρηθεί, ανεξαρτήτως της ολοκληρώσεως του 
Προγράμματος Προσαρμογής της Κυπριακής Οικονομίας, καθώς τυχόν επικράτηση συνθηκών εφησυχασμού θα είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και συνεπώς, στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για περαιτέρω ανάκαμψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας. 

Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
της Κύπρου, αναμένεται να επηρεάσει την κυπριακή οικονομία, ωστόσο η επίδραση του γεγονότος αυτού δεν μπορεί 
να προβλεφθεί με ακρίβεια, καθώς στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστή η συμφωνία που θα συνάψει η Βρετανία με 
την ΕΕ. 

Τυχόν εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι θα επηρεάσουν αναλόγως και το κλίμα στην οικονομία. 

15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 η εταιρία Alpha Ventures A.E., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, αγόρασε το 100% 
των μετοχών της Εταιρίας. Η Εταιρία ελέγχεται άμεσα από την Alpha Ventures A.E. και έμμεσα από την Alpha Bank 
A.E., η οποία αποτελεί την τελική μητρική της Εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, η Εταιρία ελεγχόταν 
άμεσα από την Alpha Bank A.E., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατείχε το 100% των μετοχών της Εταιρίας. 

Η Εταιρία και οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου, στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, 
διενεργούν συναλλαγές και με συνδεδεμένα με αυτές μέρη. Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται με συνθήκες και 
όρους της αγοράς και εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα. 
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Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη: 

15.1 Διοικητικοί Σύμβουλοι  
 
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Δικαιώματα συμβούλων  1.000   250  
Λογιστικά δικαιώματα  6.030   2.520  

  7.030   2.770  
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Υποχρεώσεις   
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  3.324   3.368  

  3.324   3.368  

15.2 Λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες  
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Περιουσιακά στοιχεία   

Μετρητά και καταθέσεις  1.023.066   8.858.212  

  1.023.066   8.858.212  
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Υποχρεώσεις   
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  1   1  

  1   1  
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Έσοδα   
Έσοδα χρηματοδότησης  26.245   52.446  

  26.245   52.446  

 
 Από 1 Ιανουαρίου έως      
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Έξοδα   
Έξοδα διοίκησης  -   7.200  
Έξοδα χρηματοδότησης  617   91  

  617   7.291  
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16. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο αγοράς και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου 
που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση 
των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

16.1 Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρία εφαρμόζει αποτελεσματικά διαδικασίες και ελέγχους για περιορισμό του 
κινδύνου αυτού. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν αυστηρή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του κάθε 
συμβαλλόμενου οργανισμού και παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, την χρονολογική κατάσταση του υπολοίπου. 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό 
κίνδυνο. 
 
 31.12.2017 31.12.2016 
 € € 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  992   -  
Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών  1.023.066   5.454.440  
Τραπεζικοί λογαριασμοί προειδοποίησης  -   3.403.772  

  1.024.058   8.858.212  
 
Δάνεια εισπρακτέα 
 

Η έκθεση της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του πελάτη.  
 
Η Εταιρία προβαίνει σε εξέταση των χορηγήσεων σε πελάτες για να αξιολογήσει εάν χρειάζεται να προβεί σε 
πρόβλεψη η οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Το χαρτοφυλάκιο εξετάζεται σε ατομική βάση.  
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων της Εταιρίας, με βάση την πιστοληπτική διαβάθμιση 
των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις: 
 
Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Οίκου Standard & Poor's  31.12.2017 31.12.2016 
  € € 
Alpha Bank Cyprus Ltd  CCC+  1.009.615   3.706.288  
Alpha Bank A.E. CCC+  13.451   5.151.924  

   1.023.066   8.858.212  
 
Η πιστοληπτική διαβάθμιση των καταθέσεων της Εταιρίας βασίζεται στις αξιολογήσεις που έτυχαν από τoν οίκο 
Standard & Poor's. Στην περίπτωση εταιριών του ομίλου Alpha Bank A.E οι όποιες δεν έτυχαν ξεχωριστής 
αξιολόγησης από τον οίκο Standard & Poor's, αναγράφεται η πιστοληπτική διαβάθμιση της τελικής  μητρικής  
εταιρίας Alpha Bank A.E. 

16.2 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η 
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να 
διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
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Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
Εταιρίας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρία μπορεί να 
υποχρεωθεί να πληρώσει. 
 
31 Δεκεμβρίου 2017 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 
Εντός 

3 μηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 

μηνών 1-5 έτη 
Πέραν των 

5 ετών 

 € € € € € € 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις  7.183   7.183   7.183   -   -   -  

  7.183   7.183   7.183   -   -   -  
 
31 Δεκεμβρίου 2016 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 
Εντός 

3 μηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 

μηνών 1-5 έτη 
Πέραν των 

5 ετών 
 € € € € € € 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις  9.875   9.875   9.875   -   -   -  

   9.875   9.875   9.875   -   -   -  

16.3 Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες επιτοκίων 
και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το έσοδο ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Εταιρία. 

16.3.1 Κίνδυνος τιμής αγοράς  
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρία και 
ταξινομούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, είτε ως διαθέσιμοι προς πώληση, είτε ως χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε 
κίνδυνο τιμών αγαθών. 

16.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές, αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, μετατρέψιμες προνομιούχες 
μετοχές και δάνειο από τη μητρική εταιρεία. 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης 
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρίας δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη 
χρήση. 

17. Εύλογες αξίες  

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη μέθοδο 
αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής: 
 Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία ενεργητικού ή 

υποχρεώσεις. 
 Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που 

αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που πηγάζουν 
από τις τιμές). 

 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα 
δεδομένα της αγοράς. 
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31 Δεκεμβρίου 2017  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 
Στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 9)      
  4.003.211   -   20.049.648   24.052.859  

Σύνολο  4.003.211   -   20.049.648   24.052.859  
 
31 Δεκεμβρίου 2016  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 
Στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 9)      
  4.550.415   -   23.035.810   27.586.225  

Σύνολο  4.550.415   -   23.035.810   27.586.225  

Μεταφορές μεταξύ επιπέδων 

Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Μέθοδοι αποτίμησης 

Οι μέθοδοι αποτίμησης περιγράφονται στη σημείωση 2.9. των οικονομικών καταστάσεων.  

Συμφιλίωση μετρήσεων εύλογης αξίας επίπεδου 3 
 
 Διαθέσιμων 

προς πώληση Σύνολο 
Διαθέσιμων 

προς πώληση Σύνολο 
 Αξίες μη 

εισηγμένες 2017 
Αξίες μη 

εισηγμένες 2016 

 € € € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  23.035.810   23.035.810   27.863.732   27.863.732  
Συνολικά κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα 
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση  (1.797.812)   (1.797.812)   (275.663)   (275.663)  
Συνολικά κέρδη ή ζημιές στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων 
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση  (126.524)   (126.524)   891.817   891.817  
Αγορές  913.278   913.278   51.763   51.763  
Διανομές  (1.975.104)   (1.975.104)   (5.495.839)   (5.495.839)  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  20.049.648   20.049.648   23.035.810   23.035.810  

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ως αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα 
και φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια. 

Η Εταιρία δεν είχε άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
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19. Δεσμεύσεις  

Η Εταιρία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

20. Έκθεση της Εταιρίας σε μη ενοποιούμενα σχήματα ειδικής δομής  

Η Εταιρία έχει επενδύσει σε ταμεία και εταιρίες ειδικής δομής, "structured entities", που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα ακινήτων και ανάπτυξης γης πλήν της εταιρίας ALC Novelle Investments Ltd η οποία επενδύει σε κινητές αξίες.  

Τα ταμεία και οι εταιρίες ειδικής δομής λειτουργούν στη βάση "συμφωνίας μετόχων" (shareholders agreement) όπου 
καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια επενδύσεων που προσδιορίζουν το είδος των επενδύσεων στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχει το ταμείο ή η εταιρία, καθώς και τον χρονικό ορίζοντα ζωής του/της έως την ρευστοποίηση των 
περιουσιακών του/της στοιχείων. Οι δραστηριότητες του ταμείου ή της εταιρίας εκχωρούνται σε "Διαχειριστή 
Κεφαλαίων" και ως εκ τούτου οι μέτοχοι δεν έχουν εξουσία διαχείρισης. Το δικαίωμα ψήφου των μετόχων 
περιορίζεται στην δυνατότητα απομάκρυνσης του "Διαχειριστή" μόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις.  

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ταμεία και εταιρίες ειδικής δομής την 31.12.2017 ανέρχεται σε €24.464 χιλ 
(2016: €28.607 χιλ). Η επένδυση για την ALC Novelle Investments Ltd εμφανίζεται στις "Επενδύσεις σε συγγενείς 
εταιρίες" και για τις υπόλοιπες εταιρίες στα "Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση".  

Η Εταιρία έχει δεσμευτεί να συμμετέχει σε επιπλέον επενδύσεις στις ανωτέρω εταιρίες έως του ποσού των €700 χιλ. 
(2016: €2 εκ.). Η εν λόγω δέσμευση μαζί με τη λογιστική αξία της συμμετοχής αποτελούν τη μέγιστη δυνατή έκθεση 
της εταιρίας σε αυτές τις επενδύσεις.  

Οι συμμετοχές στις εταιρίες ειδικής δομής παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.  
 
 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 

 Ποσοστό 
συμμετοχής 

Σύνολο ενεργητικού 
εταιρίας ειδικής δομής 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Σύνολο ενεργητικού 
εταιρίας ειδικής δομής 

 % €000 % €000 

Zeus Capital Partners LP  9,99   36.959   9,99   54.213  
Southeastern Europe Fund LP  5,71   59.675   4,29   69.190  
Bluehouse Property LP II  6,56   59.711   6,56   61.434  
7L Capital Partners Emerging 
Europe L.P. 

 7,72   2.982   7,72   9.791  

Bluehouse Accession Property III  8,28   88.873   8,28   93.405  
Secure Property Development and 
Investments Plc 

 13,31   96.312   15,32   122.270  

ALC Novelle Investments Ltd  33,33   1.298   33,33   3.053  
Nottin Holdings Ltd  18,49  *  18,49  * 

* Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Nottin Holdings Ltd για το 2015, 2016 και 2017 δεν ήταν διαθέσιμες κατά την 

ημερομηνία υπογραφής των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.  

21. Γεγονότα μετά τη χρήση αναφοράς 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2018 ήταν κατά €2.946.758 χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τη χρήση αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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