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Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 1/1-31/12/2017 την Ετήσια Έκθεση
Διαχείρισης του, την οποία συνέταξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν.
2190/1920.
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης
(01/01/2017 – 31/12/2017) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με αυτές

στην ετήσια

οικονομική έκθεση που αφορά τη χρήση 2017.
Οι θεματικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α
του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
Ν.4308/2014, έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Επιχειρηματικό μοντέλο – Στόχοι
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Περιβάλλον
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Εργασιακό περιβάλλον
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Εξέλιξη και επιδόσεις της οντότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Λοιπά θέματα
ΕΝΟΤΗΤΑ Η. Διανομή κερδών

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Επιχειρηματικό μοντέλο – Στόχοι
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων με βασικό αντικείμενο την
αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους
μέσω της πώλησης ακινήτων σε επιτηδευματίες και ιδιώτες.
Στόχος της επιχείρησης είναι η περεταίρω ανάπτυξη εντός της Ελληνικής επικράτειας,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες τόσο σε επίπεδο κλάδου όσο και σε
επίπεδο οικονομίας. Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των
αγαθών, το κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με εργαζομένους και συνεργάτες καθώς και ο
σεβασμός στο περιβάλλον. Ως στρατηγική, η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την όσο δυνατόν
καλύτερη αξιοποίηση της αγοράς ακινήτων με κριτήρια περιβαλλοντικού και κοινωνικού
προσανατολισμού.
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Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ. Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός
«Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός» .
Η εταιρεία εμφανίζει σχετικά σταθερές φθίνουσες οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της
οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη. Αναλυτικότερα οι σημαντικότερες μεταβολές σε επίπεδο
αποτελεσμάτων έχουν ως εξής :

Σημαντικές μεταβολές
οικονομικών μεγεθών
Λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
EBITDA
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε Ακίνητα

31/12/2017

31/12/2016

-24.185
-420.086
-29.273
0
2.130.000

-18.372
-240.826
-18.376
52.024
2.130.000

Μεταβολή %
31,64%
74,44%
59,30%
-100,00%
0,00%

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες – Προοπτικές κλάδου
Εφοδιαστική Αλυσίδα : Δεν υφίσταται.
Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων : Δεν υφίσταται.
Κίνδυνος ασφάλισης αποθεμάτων : Δεν υφίσταται.
Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου . Η
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε
κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Επενδύσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
194.974
4.641
4.632
204.247

31/12/2016
459.940
4.353
12.386
476.679

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει όταν μια οικονομική οντότητα
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δεσμευτικών συμφωνιών της που συνδέονται
µε τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της.
Στην τρέχουσα περίοδο ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας είναι σημαντικός λόγω του
αρνητικού κεφαλαίου κίνησης.
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Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων: Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται
κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα μετά από φόρους κέρδη
και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 14.602 ευρώ χαμηλότερα /
υψηλότερα αν τα επιτόκια ήταν κατά 0,50 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα / χαμηλότερα, με
τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του
υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με
κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος,
δεδομένου ότι το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι σε ευρώ.
Κίνδυνος τιμών : Οι τιμές των ακινήτων οι οποίες καθορίζονται από την φορολογική
επιβάρυνση, το διαθέσιμο εισόδημα και τις χρηματοδοτικές συνθήκες, εκτίθενται σε υψηλό
κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό αβεβαιότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
Κανονιστικός κίνδυνος : Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η
Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις. Η εταιρεία κατέχει τις απαιτούμενες από την
Νομοθεσία διοικητικές άδειες .
Κίνδυνος κλάδου : Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που
ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς.
Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης : Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς
αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου
οικονομικού περιβάλλοντος.
Μακροοικονομικές

συνθήκες

στην

Ελλάδα-Περιορισμοί

στην

διακίνηση

κεφαλαίων: Τα μακροοικονομικά μεγέθη δείχνουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε
στασιμότητα. Βασική αιτία η ανυπαρξία επενδύσεων. Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο που έχει
χαθεί, η πιστωτική ασφυξία, η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η κρίση
εμπιστοσύνης δημιουργούν συνθήκες για ασθενείς χαμηλές μακροοικονομικές επιδόσεις και το
2018.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τις ταμειακές ροές της εταιρείας
είναι περιορισμένες.
Προοπτικές κλάδου
Οι προοπτικές του κλάδου δεν είναι ευοίωνες ένεκα της οικονομικής κρίσης. Ο κλάδος
εμφανίζει μείωση ζήτησης των ακινήτων, καθώς έχουν ελαστική ζήτηση, εξαρτώμενη από τη
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μείωση της καταναλωτικής ικανότητας. Με πολιτική αναζήτησης νέων επενδυτών η εταιρεία
πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Περιβάλλον
Περιβάλλον: Η εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της. Η
εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει
από τη δραστηριότητά της.
Πρόληψη – έλεγχος Ρύπανσης : Για τη δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες
διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων .
Πράσινα προϊόντα : Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα .
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Εργασιακό περιβάλλον
Απασχόληση: Η Εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό.
Πολιτική διαφοροποίησης : Η Εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό.
Σεβασμός δικαιωμάτων : Η Εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό.
Υγιεινή και ασφάλεια: Η Εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

1. Οικονομική Θέση της εταιρείας
Τα αθροίσματα της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της εταιρείας έχουν ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.056.161
204.247
3.260.408

3.218.918
476.679
3.695.598

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια

(355.484)

175.335

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

7.500
3.608.392
3.615.892
3.260.408

3.520.262
3.520.262
3.695.598
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2. Εξέλιξη των εργασιών
Η χρήση 2017 ήταν η δέκατη χρήση λειτουργίας της εταιρείας μας. Η εταιρεία δεν
πραγματοποίησε πωλήσεις στην κλειόμενη περίοδο. Τα αποτελέσματα της χρήσεως , ανήλθαν
σε ζημίες προ φόρων ποσού (420.076) ευρώ

έναντι ζημιών ποσού (240.826) ευρώ στη

χρήση 2016.
Η Καθαρή Θέση, ανέρχεται σε -355.484 ευρώ έναντι 175.335 ευρώ της χρήσης 2016 λόγω
των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν στην κλειόμενη χρήση.

3. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Βασικοί Δείκτες
ΕΒΙΤDA
Κεφάλαιο κίνησης
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ.
υποχρεώσεις
Ταμειακά διαθέσιμα / Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια

31/12/2017
-29.273
-3.404.145

31/12/2016
-18.376
-3.043.583

5,66%

13,54%

0,14%
-9,83%

0,34%
4,98%

Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Λοιπά Θέματα
Προοπτικές επόμενης χρήσης : Αναμένονται αισιόδοξα μηνύματα ανάκαμψης της αγοράς
ακινήτων εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη για την πορεία της οικονομίας. Η
εταιρεία σύναψε από την 01/08/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με
μεγάλη εταιρεία Super Market για την κατασκευή και μίσθωση του ακινήτου για 25 έτη με
υψηλό ετήσιο μίσθωμα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση και
την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να
συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.
Έρευνα - Ανάπτυξη: Στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για την έρευνα
και την ανάπτυξη.
Ίδιες μετοχές: Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
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Υποκαταστήματα: Η οντότητα δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Χρηματοπιστωτικά μέσα : Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Η. Πρόταση διανομής κερδών
Δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση.

Ηράκλειο Κρήτης, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Αδάμης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 955544
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1.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016
Σημειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

31/12/2016

6
7
8

2.130.000
926.161
3.056.161

52.024
2.130.000
1.036.895
3.218.918

9
10
11

194.974
4.641
4.632
204.247

459.940
4.353
12.386
476.679

3.260.408

3.695.598

12

2.453.750
(2.809.234)
(355.484)

2.453.750
(2.278.415)
175.335

13

7.500
7.500

-

14
15

688.030
2.920.363
3.608.392
3.615.892

672.742
2.847.520
3.520.262
3.520.262

3.260.408

3.695.598

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Σωρρευμένες κέρδη/(ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

Ποσά σε €
31/12/2017

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σημειώσεις
Αποτελέσματα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία
των επενδυτικών ακινήτων
Άλλα έξοδα / (έσοδα) εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)
Κέρδη (ζημίες) πρo φόρων

16
17
18

Ποσά σε €
01/01- 31/12/2017
01/01- 31/12/2016
-

(105.000)

(82.258)
(82.258)
(264.966)
(72.861)
(420.086)

(18.376)
(123.376)
(44.408)
(73.042)
(240.826)
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Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη(Ζημίες) χρήσης

19

(110.734)
(530.819)

(7.803)
(248.629)

Κέρδη(Ζημίες) ανά μετοχή (βασικά)

20

(2,16)

(1,01)

3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον / Μείον μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Φόροι εισοδήματος (καταβληθέντες)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πωλήσεις πάγιων στοιχείων
Αγορά συμμετοχών / χρεογράφων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01/01- 31/12/2017

01/01- 31/12/2016

(420.086)

(240.826)

316.990

149.408

72.861
(30.234)

73.042
(18.376)

(288)
14.005

(295)
34.698

(72.861)
1.282

(73.042)
(16.027)

(88.096)

(73.042)

7.500
-

-

7.500

-

72.843

73.042

72.843

73.042

(7.754)

(0)

12.386
4.632

12.386
12.386
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4. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01/01/2016
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου 1/1-31/12/16
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο την 01/01/2017
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου 1/1-31/12/17
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
Κεφάλαιο
2.453.750
2.453.750
2.453.750
2.453.750

Κέρδη εις νέον
(2.029.785)
(248.629)
(2.278.415)
(2.278.415)
(530.819)
(2.809.234)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
423.965
(248.629)
175.335
175.335
(530.819)
(355.484)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παραπάνω Οικονομικών
Καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ΔΙΑ Α.Ε. η οποία στο εξής θα καλείται ως «Εταιρεία», ιδρύθηκε το 2004 στο Ηράκλειο
Κρήτης. Η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης επί της οδού Κορωναίου
14, Τ.Κ. 71202. Το τηλέφωνό της είναι 2810-288287
Η εταιρεία είναι συγγενής της «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της οποίας περιλαμβάνονται οι χρηματοικονομικές καταστάσεις (εφεξης : «οικονομικές
καταστάσεις») της εταιρείας με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τα ποσά είναι σε ευρώ.
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24η
Απριλίου 2018 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία
με βάσει το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχει δικαίωμα να τις τροποποιεί.
Στη χρήση 2017 και 2016 η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό.

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν:
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Αδάμης Αντώνιος

Πρόεδρος

Χατζηαδάμ Στέφανος

Μέλος

Λεμονάκης Ιωάννης

Μέλος

Εποπτεύουσα Αρχή
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου/ Διεύθυνση Εμπορίου- τμήμα ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.

57359/70/Β/04/50

ΑΡ. ΓΕΜΗ

077854327000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 999363512 Δ.Ο.Υ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ελεγκτές
Grant Thornton Α.Ε.
Κωνσταντίνος Εμμ.Κανακαράκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30 371

Αντικείμενο Εργασιών
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την εκμετάλλευση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από την Διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών
και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και
ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,
είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης που έληξε την 31.12.2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι
κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω.
Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων
και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη
διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι
όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι
περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σημείωση 4.
2.2 Συνέχιση δραστηριότητας
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της
επιχειρηματικής δράσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας / Ομίλου εκτιμά ότι η παραπάνω αρχή
εξακολουθεί να είναι ισχυρή παρά το γεγονός ότι υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν
αβεβαιότητα και σχετίζονται με την προβληματική κατάσταση του κλάδου, τη συνεχιζόμενη
οικονομική ύφεση και την χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας. Τα αποτελέσματα μετά
φόρων ανήλθαν σε καθαρή ζημία ποσού (530.819) ευρώ για την εταιρεία. Το κεφάλαιο κίνησης
είναι αρνητικό ήτοι (3.404.145) και τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) της εταιρείας είναι αρνητική.
Από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 2.920.363 ευρώ αφορά δανειακές
υποχρεώσεις. Ο Όμιλος ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στα πλαίσια του συνολικού σχεδιασμού εκμίσθωσε με
μακροχρόνια σύμβαση το ακίνητα της εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή των δανειακών και
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λοιπών της υποχρεώσεων. Η τράπεζα δεν απέσυρε την εμπιστοσύνη της στην εταιρεία και δεν
απαιτεί το κεφάλαιο του δανείου αλλά ούτε και το σύνολο των δουλευμένων τόκων.

2.3 Νέα πρότυπα και διερμηνείες
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Στην παράγραφο
2.3.1. παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017. Στην
παράγραφο 2.3.2. παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.

2.3.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να
παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές

στις

υποχρεώσεις

που

προκύπτουν

από

χρηματοοικονομικές

δραστηριότητες,

συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη
ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής
Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς
τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η οποία
περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του
Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Οι λοιπές
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα.

2.3.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε
το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία
ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2018.
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•

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των
εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών
Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι
συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση
θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών,
παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των
συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18

«Έσοδα», το ΔΛΠ 11

«Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

•

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως
προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο
αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη
χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την
πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα
σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά
Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις
υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες
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δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021
(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που
ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις
ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.

•

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές
τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και
ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής
θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων
για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
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Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ
2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο
συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της
επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό
των

συναλλαγών

πληρωμών

βασιζόμενων

σε

συμμετοχικούς

τίτλους

που

φέρουν

ένα

χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου,
καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε
συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη
με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα
θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β)
μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το
εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή
στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η εταιρεία
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.
•

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η
εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές
εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
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ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

•

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

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

•

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

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

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που
κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο
εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων
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κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εταιρεία
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ
12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι
επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις,
προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της
αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

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

•

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

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

•

Τροποποιήσεις

στις

Αναφορές

του

Εννοιολογικού

Πλαισίου

της

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

•

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη
ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων
αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές
θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών
οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με
ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η εταιρεία θα
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εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.4 Πληροφόρηση κατά τομέα
Το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς», θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων
τομέων δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση των
εταιριών του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν
τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρία και από καθεμία
από τις θυγατρικές εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Οι τομείς που πρέπει να
αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το Πρότυπο.
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στον επιχειρηματικό τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας .
Με βάση αυτή τη δομή παρουσιάζονται οι οικονομικές πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας στη
σημείωση 5.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές
Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της
συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα
νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει
την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
2.6 Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις
ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των
ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Κατά την πώληση των ενσωμάτων
παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
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Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται με τη μέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή των Στοιχείων η
οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
2.7 Κόστος δανεισμού
Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται, σχετικά με την
έκδοση δανείων, αναμορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα Αποτελέσματα με
βάση τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης του δανείου. Τα
κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος
δανεισμού κατά το μέρος που αναλογεί στην κατασκευαστική περίοδο των ενσωμάτων παγίων
αναγνωρίζεται σε επαύξηση της αξίας τους.
2.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας
μειωμένης µε το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως του περιουσιακού
στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο
προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η
αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται
ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό
αναπροσαρμογής. Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης
εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την
αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε
προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν
το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει
το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.
2.9 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για μακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίμηση κεφαλαίου ή
και τα δύο και όχι για α) χρήση τους στην παραγωγή για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για
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διοικητικούς σκοπούς, ή β) για πώληση στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής λειτουργίας,
κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητη γη.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
άμεσων εξόδων κτήσης.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογη αξία . Η εύλογη
αξία προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους εκτιμητές με βάση τις οδηγίες που εκδίδονται από
την Επιτροπή Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards Committee) .
Όλα τα

άλλα

έξοδα

επιδιορθώσεων

και

συντήρησης

καταχωρούνται

στην

Κατάσταση

Αποτελεσμάτων την χρήση που πραγματοποιούνται. Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε χρήσης.
Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινομηθεί στις Επενδύσεις σε Ακίνητα μεταβληθεί σε
ιδιόχρηση, τότε το ακίνητο ταξινομείται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η εύλογη
αξία του κατά την ημερομηνία της επαναταξινόμησης θεωρείται το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου
για λογιστικούς σκοπούς.
Ακίνητα τα οποία κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε
ακίνητα, ταξινομούνται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία μέχρι το εκάστοτε ακίνητο
ολοκληρωθεί

ή

αρχίσει

να

χρησιμοποιείται.

Κατά

την

ημερομηνία

αυτή

το

ακίνητο

επαναταξινομείται στις επενδύσεις σε ακίνητα και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας
του ακινήτου και της προηγούμενης λογιστικής του αξίας αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Αν η χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μεταβληθεί και το ακίνητο χαρακτηριστεί ως
επενδυτικό ακίνητο, οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης
του αξίας κατά την ημερομηνία της μεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια ως
επανεκτίμηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που ένα κέρδος από
αποτίμηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει προγενέστερες ζημίες απομείωσης, τότε το κέρδος αυτό
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.

2.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
ΔΛΠ 39 ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις
κατηγορίες:
(i) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, (ii) Απαιτήσεις και δάνεια, (iii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία
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σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και (iv) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη τους.
Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία πλέον, σε
ορισμένες περιπτώσεις, των άμεσων δαπανών απόκτησης, συναλλαγής. Η κατηγοριοποίηση των
ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται με την αρχική αναγνώριση και όπου
επιτρέπεται επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά.
(i) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
μπορούν να ταξινομηθούν σε καμιά από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και
ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι
διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και
ζημιές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την πώληση ή τη διαγραφή ή την
απομείωση της επένδυσης τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα
χρήσης.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα
του Ομίλου (και που είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα
αποτελέσματα της χρήσης όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης
και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αφορά το εμπορικό
χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό τη ρευστοποίησή τους στο
άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση την συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται
στα αποτελέσματα της χρήσης.
(iv) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη τους: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία με
προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται ως διακρατούμενα έως τη
λήξη, όταν η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη.
Επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται για αόριστο ή με προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να
ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις αποτιμώνται,
μετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης όταν τα σχετικά κονδύλια
διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Η

τρέχουσα

αξία

των

εν

λόγω

επενδύσεων

που

διαπραγματεύονται

σε οργανωμένη

χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από τη σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την
ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό
αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές
βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στη
χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της
αποτιμώμενης, με ανάλυση προεξοφλημένων χρηματορροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων
β) Καθορισμός της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων
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Εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή στην οποία θα πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού
(χρηματοοικονομικό ή μη) ή η τιμή που θα καταβληθεί για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης
(χρηματοοικονομικής ή μη) σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά
την ημερομηνία επιμέτρησης. Στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποθέτουμε ότι η συναλλαγή για
την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε: (i)
στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση ή (ii) ελλείψει κύριας αγοράς,
στην πλέον συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Ένα
χρηματοοικονομικό μέσο θεωρείται ότι είναι διαπραγματεύσιμο σε μια κύρια αγορά αν οι τιμές
διαπραγμάτευσης

είναι

άμεσα

και

τακτικά

διαθέσιμες

από

ένα

χρηματιστήριο,

μεσίτη,

επιχειρηματικό τομέα, μια υπηρεσία τιμολόγησης ή ένα ρυθμιστικό φορέα και αυτές οι τιμές
εκφράζουν τρέχουσες και τακτικά διενεργούμενες αγοραίες συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.
Μια οντότητα δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει εξαντλητική έρευνα όλων των πιθανών αγορών
για να εντοπίσει την κύρια αγορά ή, απουσία κύριας αγοράς, την πλέον συμφέρουσα αγορά, αλλά
λαμβάνει υπόψη της όλες τις ευλόγως διαθέσιμες πληροφορίες. Απουσία σχετικών αποδείξεων για
το αντίθετο, η αγορά στην οποία μια οντότητα θα πραγματοποιούσε κανονικά μια συναλλαγή για
την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης θεωρείται ότι είναι η
κύρια αγορά ή, απουσία κύριας αγοράς, η πλέον συμφέρουσα αγορά. Εάν υπάρχει κύρια αγορά για
το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας αντιπροσωπεύει την
τιμή στην αγορά αυτή (είτε η τιμή αυτή είναι άμεσα παρατηρήσιμη, είτε εκτιμάται με τη χρήση
άλλης τεχνικής αποτίμησης), ακόμα και εάν η τιμή σε μια διαφορετική αγορά είναι ενδεχομένως
περισσότερο συμφέρουσα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Το ΔΠΧΑ 13 καθορίζει την ιεραρχία
των μοντέλων αποτίμησης σχετικά με την αντικειμενικότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται
σε αυτά τα μοντέλα (παρατηρήσιμα ή μη στοιχεία). Τα παρατηρήσιμα δεδομένα βασίζονται σε
δεδομένα της αγοράς και αντλούνται από ανεξάρτητες πηγές, τα μη παρατηρήσιμα δεδομένα
αναφέρονται σε παραδοχές της Διοίκησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπολογίζουν την εύλογη αξία
των

χρηματοοικονομικών

μέσων

στηριζόμενοι

σε σχετικό

πλαίσιο

που

κατατάσσει

τα

χρηματοοικονομικά στοιχεία σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων με βάση τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για την αποτίμησή τους, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη
προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία
όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε
έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία
τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα
δεδομένα της αγοράς.
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2.11 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες και τρίτους καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
συμπίπτει µε την ονομαστική αξία, αφαιρουµένων των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η
εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς
όρους. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιµώµενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημίας αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως/προθεσμίας

και

τις

βραχυπρόθεσμες

μέχρι

3

μήνες

επενδύσεις,

υψηλής

ρευστοποιησιµότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της
έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των
ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες
μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από
άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση,
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
2.14 Δανεισμός
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρμόζεται με τα
κόστη που αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με τη χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα
στοιχεία αυτά, αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο, μέσω της διαδικασίας της
απόσβεσης με το αποτελεσματικό επιτόκιο.
2.15 Φόρος Εισοδήματος-Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
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υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός του
φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος
στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια.
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος
αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Ομίλου, όπως αναμορφώθηκαν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών
συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του
Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται
και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση
που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται αν και μόνο
αν:
o

Υπάρχει ένα νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού των τρεχουσών φορολογικών

απαιτήσεων έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και
o

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

αφορούν σε φόρο εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε:


στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα, είτε



σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες προτίθενται να συμψηφίσουν

τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να
τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε μελλοντική περίοδο στην οποία
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σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται να
τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.
2.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως
αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι
προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η
αύξηση της πρόβλεψης, που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου, αναγνωρίζεται ως κόστος
δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον
πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της
δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται.
2.17 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε
σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
(δ) Έσοδα από δικαιώµατα.
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των
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σχετικών συµβάσεων.
(ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν
εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.
2.18 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές
μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία μεταξύ
εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση
για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες
µακροπρόθεσµες

υποχρεώσεις.

Οι

τόκοι

καταχωρούνται

στην

κατάσταση

λογαριασµού

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
Αν από τη συμφωνία μίσθωσης προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και
τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η μίσθωση
ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις
καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική ή λειτουργική , είναι η ουσία της
συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύμβασης. Ενδεικτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η μίσθωση
θεωρείται ως χρηματοδοτική ,είναι οι κατωτέρω:


Η μίσθωση μεταφέρει την ιδιοκτησία των μισθωμένων παγίων στο μισθωτή, στο τέλος της

μισθωτικής περιόδου.


Η σύμβαση περιέχει το δικαίωμα αγοράς του εξοπλισμού ,από το μισθωτή στη λήξη της

μίσθωσης με ευνοϊκούς για αυτόν όρους.


Η διάρκεια της μίσθωσης είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 75% της οικονομικής ζωής του

μισθωμένου παγίου και


Η παρούσα αξία των ελαχίστων πληρωμών μίσθωσης είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 90%

της πραγματικής αξίας του μισθωμένου παγίου.
2.19 Διανομή μερισμάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους μετόχους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων.
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2.20 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη, ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.
2.21 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο
χαμηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εμφανίζονται στην καθαρή παρούσα
αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα στα
Αποτελέσματα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν.
2.22 Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν βασικά τους κύριους μετόχους και τη Διοίκηση
μίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιριών, εταιρίες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς
και/ή Διοίκηση με την επιχείρηση και τις ενοποιούμενες θυγατρικές ή θυγατρικές αυτών των
εταιριών.
2.23 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η
διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους ώστε η σχέση
τους με τα ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται περίπου στο 1.

Με βάση τα στοιχεία των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο δείκτης ίδια κεφάλαια προς ξένα είναι αρνητικός .
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το
ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους
απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας
ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί
κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα
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μέτρα, η Εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής
μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο
σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3
του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετήσιου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού
αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση
των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην
περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα
ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση,
εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους
μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Εκκρεμεί η συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές διατάξεις που επιβαλλόνται από την
νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Εφοδιαστική Αλυσίδα : Δεν υφίσταται.

Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων : Δεν υφίσταται.
Κίνδυνος ασφάλισης αποθεμάτων : Δεν υφίσταται.

Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου . Η
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε
κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Επενδύσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
194.974
4.641
4.632
204.247

31/12/2016
459.940
4.353
12.386
476.679
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Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει όταν μια οικονομική οντότητα
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δεσμευτικών συμφωνιών της που συνδέονται
µε τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της.
Στην τρέχουσα περίοδο ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας είναι σημαντικός λόγω του
αρνητικού κεφαλαίου κίνησης.

Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων: Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται
κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα μετά από φόρους κέρδη
και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 14.602 ευρώ χαμηλότερα /
υψηλότερα αν τα επιτόκια ήταν κατά 0,50 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα / χαμηλότερα, με
τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του
υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με
κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος,
δεδομένου ότι το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι σε ευρώ.

Κίνδυνος τιμών : Οι τιμές των ακινήτων οι οποίες καθορίζονται από την φορολογική
επιβάρυνση, το διαθέσιμο εισόδημα και τις χρηματοδοτικές συνθήκες, εκτίθενται σε υψηλό
κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό αβεβαιότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

Κανονιστικός κίνδυνος : Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η
Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις. Η εταιρεία κατέχει τις απαιτούμενες από την
Νομοθεσία διοικητικές άδειες .

Κίνδυνος κλάδου : Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που
ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς.

Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης : Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς
αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου
οικονομικού περιβάλλοντος.

Μακροοικονομικές

συνθήκες

στην

Ελλάδα-Περιορισμοί

στην

διακίνηση

κεφαλαίων: Τα μακροοικονομικά μεγέθη δείχνουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε
στασιμότητα. Βασική αιτία η ανυπαρξία επενδύσεων. Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο που έχει
χαθεί, η πιστωτική ασφυξία, η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η κρίση
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εμπιστοσύνης δημιουργούν συνθήκες για ασθενείς χαμηλές μακροοικονομικές επιδόσεις και το
2018.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τις ταμειακές ροές της εταιρείας
είναι περιορισμένες.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτείται η διενέργεια
εκτιμήσεων και η υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη
διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Οι σημαντικότερες λογιστικές εκτιμήσεις στις οποίες προέβη η διοίκηση της εταιρείας κατά την
κατάρτιση των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων είναι κυρίως οι παρακάτω:
1) Αναβαλλόμενη Φορολογία
Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί μεταφερόμενων φορολογικών
ζημιών, εκτιμώντας ότι θα υπάρχει επαρκή μελλοντική κερδοφορία για τον συμψηφισμό αυτής της
απαίτησης.
2) Επενδύσεις σε ακίνητα
Η διοίκηση της εταιρίας έχει επιλέξει τη μέθοδο της εύλογης αξίας και αποτιμά όλες τις επενδύσεις
σε ακίνητα στην εύλογη αξία, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει αποδεδειγμένα αδυναμία
εκτίμησης της πραγματικής αξίας ενός ακινήτου. Το αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, που προκύπτει
από μια μεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα συμπεριλαμβάνεται στα κέρδη ή της
ζημίες της περιόδου στην οποία προέκυψε. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αναθέτει σε
πιστοποιημένους Ορκωτούς Εκτιμητές την εκπόνηση μελέτης για τον υπολογισμό της εύλογης
αξίας των ακινήτων της.
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα
Η εταιρεία αναλύει τις δραστηριότητες του σε ένα επιχειρηματικό τομέα (Τομέας ακινήτων). Με
δεδομένο ότι η εταιρεία

δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Ελλάδα οι δραστηριότητες του

ομίλου θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας . Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα για το
2017.

6. Ενσώματα πάγια
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
ΧΡΗΣΗ 2016
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2016
Προσθήκες 2016
Μειώσεις 2016
Υπόλοιπο 31/12/2016

52.024
52.024

ΧΡΗΣΗ 2017
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2017
Προσθήκες 2017
Μειώσεις 2017

52.024
52.024

Υπόλοιπο 31/12/2017

-

7.Επενδύσεις σε ακίνητα

Υπόλοιπο έναρξης
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην
εύλογη αξία
Αποτέλεσμα από την πώληση
Αξία κτήσης πωληθέντος παγίου
Πώληση
Υπόλοιπο τέλους

Ποσά σε €
31/12/2017
2.130.000
2.130.000

31/12/2016
2.235.000
(105.000)
2.130.000

Επι του ακινήτου στην οδό ΕΟΚ και Παλαιοκάπα υφίστανται εμπράγματα βάρη Α’ τάξης και σειράς
προσημειώσεις υποθήκης ποσού 1.900.000 ευρώ και 800.000 ευρώ προς εξασφάλιση δανείου
ύψους 1.850.000 υπέρ της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.
Στη χρήση 2016 επανεκτιμήθηκε το επενδυτικό ακίνητο της εταιρείας που βρίσκεται στην περιοχή
Μασταμπάς και συνορεύει με τις οδούς Παλαιοκάπα και Στερογιάννη από ανεξάρτητο εκτιμητή με
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επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στην τοποθεσία που βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο. Από την
εν λόγω επανεκτίμηση προέκυψε αρνητική υπεραξία αποτίμησης ποσού 105.000 ευρώ η οποία
καταχωρήθηκε στα αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης.
Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με βάση την «Εύλογη Αξία» η οποία σύμφωνα με τα Διεθνή
Εκτιμητικά πρότυπα ορίζεται ως : «Η τιμή που θα μπορούσε να λάβει κάποιος για την πώληση ενός
παγίου ή που θα κατέβαλε κάποιος για την μεταβίβαση μίας υποχρέωσης σε μία κανονική
συναλλαγή μεταξύ προθύμων συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.».
Για τον προσδιορισμό της έυλογης αξίας του παραπάνω ακινήτου χρησιμοποιήθηκε η
Υπολλειματική Μέθοδος και η Συγκριτική Μέθοδος.
Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων περιόδου δεν έχουν καταχωρηθεί ποσά που να
αφορούν Ενοίκια από ακίνητα, Άμεσα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα οι
οποίες αποδίδουν ενοίκια και Άμεσα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα οι
οποίες δεν αποδίδουν ενοίκια.
Δεν έχουν αναληφθεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις

8. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο
στην ίδια φορολογική αρχή.
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος έχει ως εξής:
Ποσά σε €
31/12/2017
1.036.895
(110.734)
926.161

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2016
1.044.698
(7.803)
1.036.895

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
01.01.2016

Προβλέψεις

Φορολογικές
ζημιές
Χρήσεως

33.350

984.816

Διαφορές
στα
ενσώματα
πάγια
133.168

Σύνολο
1.151.334
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Χρέωση / (πίστωση) στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
31.12.2016
01.01.2017
Χρέωση / (πίστωση) στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
31.12.2017

(81.353)

(33.350)
-

(48.003)
936.813
936.813

133.168
133.168

1.069.981
1.069.981

-

(110.734)
826.079

133.168

(110.734)
959.247

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

01.01.2016
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
31.12.2016
01.01.2017
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
31.12.2017

(41.386)

Διαφορές
από
αποτίμηση
σε εύλογη
αξία
(65.250)

43.100
1.714
1.714

30.450
(34.800)
(34.800)

(33.086)
(33.086)

1.714

(34.800)

(33.086)

Διαγραφή
ασώματων
ακινητοπ

Σύνολο

(106.636)
73.550

9. Επενδύσεις
Ποσά σε €
Επενδύσεις Μετοχές ΔΚ

31/12/2017

31/12/2016

194.974

459.940

Από την αποτίμηση των εν λόγω μετοχών κατά την 31/12/2017 προέκυψε ζημιά απομείωσης
ποσού 264.966 ευρώ η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.

10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ασφαλιστικά ταμεία-ΙΚΑ
Φόροι Τέλη-ΦΠΑ
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
1.084
3.558
4.641

31/12/2016
1.084
3.270
4.353

Ποσά σε €
31/12/2017

31/12/2016

11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

4.632
4.632

10.502
1.884
12.386

12. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός
Κοινών
Αριθμός
μετοχών
Κοινών

Μετοχικό
κεφάλαιο

μετοχών
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2016

245.375

2.453.750

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2017

245.375

2.453.750

Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.

13. Λοιπές μακροπόθεσμες υποχρεώσεις

Εγγύηση μισθώτατος
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
7.500
7.500

31/12/2016
-

Πρόκειται για εγγύση μισθώματος λόγω εκμίσθωσης δύο οικοπέδων στην BAZAAR AE για το
διάστημα 01/09/2017 έως 31/07/2042. Τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται εντός της περιφέρειας του
Δήμου Ηρακλείου.

14. Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους (πλην
εισοδήματος) – τέλη
Καταθέσεις μετόχων
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
3.820
64.084
0
555.438
64.687
688.030

31/12/2016
3.794
62.802
5.870
535.589
64.687
672.742
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15. Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Ποσά σε €
31/12/2017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύνολο

2.920.363
2.920.363

31/12/2016
2.847.520
2.847.520

Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες. Τα αποτελεσματικά
επιτόκια ήταν 2,50% περίπου για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια .

16. Άλλα έξοδα / (έσοδα) εκμεταλλεύσεως
Ποσά σε €
01/01-31/12/2017
01/01/-31/12/2016
5.191
1.200
16.046
16.053
1.058
1.058
52.024
0
7.939
64
82.258
18.376

Αμοιβές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Ενοίκια
Διαγραφές ενσώματων παγίων
Λοιπά
Σύνολο

17. Αποτελέσματα επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Απομείωση μετοχών
Σύνολο

Ποσά σε €
01/01- 31/12/2017
01/01- 31/12/2016
264.966
44.408
264.966
44.408

Στις 31/12/2017 έγινε απομείωση των μετοχών της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

18. Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)

Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοι τόκοι
Σύνολο

Ποσά σε €
01/01-31/12/2017
01/01/-31/12/2016
72.861
73.042
72.861

73.042

19. Φόρος εισοδήματος
Σημειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 ,2014 μέχρι και 2017 με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
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οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν προέβει σε πρόβλεψη διότι δεν εκτιμά ότι θα υπάρχουν
επιβαρύνσεις για την εταιρεία.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ,ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 29% για τη χρήση
2017 και τις μεταγενέστερες.
Ο Φόρος Εισοδήματος, που εμφανίζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:

Αναβαλλόμενος φόρος
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
(110.734)
(110.734)

31/12/2016
(7.803)
(7.803)

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

Κέρδη προ φόρων
Ισχύων φορολογικός συντελεστής
Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
Διαφορά Φορολογικών συντελεστών
Φόροι μη σημψηφιζόμενοι
Διαφορά λόγω αλλαγης φορολογικού
συντελεστή
Ζημιές-Δαπάνες μη αναγνωριζόμενες
Σύνολο

Ποσά σε €
31/12/2017
(420.086)
29%

31/12/2016
(240.826)
29%

(121.825)

(69.840)

-

-

11.091
(110.734)

77.643
7.803

20. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών
που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.
Ποσά σε €
31/12/2017
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη(ζημίες)
χρήσης
Κατανέμονται σε:
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών

31/12/2016

(530.819)

(248.629)

245.375

245.375
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Βασικά κέρδη ανά μετοχή

(2,16)

(1,01)

21. Μερίσματα ανά μετοχή
Δεν θα δοθεί μέρισμα την χρήση 2017 διότι η εταιρεία έχει ζημιές.

22. Ενδεχόμενα
Η εταιρεία ΔΙΑ ΑΕ έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναμένεται να
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
23. Δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν.

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Δεν υπάρχουν.
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Δαπάνες μισθωμάτων σε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1.058,40 ευρώ
iii) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών και λοιπές συναλλαγές.

Απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν.

Υποχρεώσεις

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Ποσά σε €
31/12/2017
555.438

31/12/2016
535.589

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη Διοίκησης
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iv) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών ή αγορες αγαθών και υπηρεσιών.

Δεν υφίστανται συναλλαγές, που να αφορούν συναλλαγές με μέλη διοικητικού συμβουλίου και
διευθυντικά στελέχη .
25. Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
ανα κατηγορία
Η εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης σύμφωνα με το
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις»:
Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη
προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία
όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα)
σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία
τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα
δεδομένα της αγοράς.
Η εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Επιμέτρηση», στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων διενεργεί τους
απαιτούμενους

υπολογισμούς

αναφορικά

με

τον

προσδιορισμό

της

εύλογης

αξίας

των

χρηματοοικονομικών μέσων.
Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων θεωρείται ότι αποτελεί μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών:
-

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

-

Δάνεια

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την ιεραρχία
της εύλογης αξίας ως εξής :
31/12/2017
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Επενδύσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

194.974
4.641
4.632
204.247

Επίπεδο 1
Επίπεδο 3
Επίπεδο 3
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

Σύνολο

688.030

Επίπεδο 3

2.920.363

Επίπεδο 3

3.608.392

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Εντός της χρήσης 2018 και μέχρι τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν άλλα
μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα στην εταιρεία που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς, είτε
να αναμορφώνουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Στοιχεία και Πληροφορίες
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010, 2014 έως και 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις «περί
παραγραφής», δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
έλεγχό μας, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους
της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως
αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία
περιγράφει ότι η εταιρεία υπέστει καθαρή ζημία ποσού 530.819 ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 και ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις
της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους κατά 3.404.145
ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με
τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται
σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων

απαλλαγμένων από

ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2017
Ποσά Εκφρασμένα σε ευρώ

47

ΔΙΑ ΑΕ
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται
με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης :
•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.

•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το
εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητας της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι

στην

έκθεση

ελεγκτή

να

επιστήσουμε

την

προσοχή

στις

σχετικές

γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
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μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρείας να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1)Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2) Η καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) της Εταιρείας είναι αρνητική, συνεπώς συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ.Ν.2190/1920.

Ηράκλειο, 25 Απριλίου 2018
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωνσταντίνος Εμμ. Κανακαράκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30 371
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