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Α) Βεβαίωση 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών» την 24η Ιουλίου 

2017. 

Για την «CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Παναγιώτης Λέκκας 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της εταιρείας 

 CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της οικονομικής χρήσης από 1 

Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 43α  του Κ.Ν. 2190/1920. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια του 2016, η εταιρεία μας παρουσίασε συνολικά έσοδα €69.339 από τόκους και προμήθειες 

(2015 €18.157) και κέρδη προ φόρων €30.913 (2015 ζημιές €1.436).  

Εντός της χρήσης 2016, η εταιρεία επένδυσε σε 5 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων, ενώ αποπληρώθηκε 

επιτυχώς 1 ομολογιακό δάνειο στο οποίο είχε επενδύσει εντός του 2015. 

Στα τέλη του 2016, η εταιρεία έφερε εις πέρας μια σημαντική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μεγέθους 

€1.501.000 που είχε σαν αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της να φτάσει τα €2.301.000 (2015 €800.000). 

Συνολικά, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €2.309.795 (2015 €794.394).  

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για το 2016: 

Οικονομική Διάρθρωση 

 31/12/2016 31/12/2015 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού  99.04% 99.79% 

 

Κερδοφορία και Αποδοτικότητα 

 31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων/ Σύνολο 

Εσόδων  

45.18% -8.05% 

 

 31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων/ Μέσα 

Ίδια Κεφάλαια  

3.40% -0.18% 
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ΣΤΟΧΟΙ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης παραμένουν: 

• Η αύξηση των μεγεθών της εταιρείας, διατηρώντας πάντα αυστηρό έλεγχο κι επαρκή ανταμοιβή για τους 

τους αναλαμβανόμενους επενδυτικούς κινδύνους. 

• Η μεγέθυνση του πελατολογίου της εταιρείας, μέσω δημοσιότητας και στοχευμένων προωθητικών 

δράσεων. 

• Η επένδυση στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας,  μέσω της εγκατάστασης εξειδικευμένου 

λογισμικού και του εμπλουτισμού του στελεχιακού της δυναμικού, ώστε η παρακολούθηση των 

επενδύσεων να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της εταιρείας. 

• Η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της εταιρίας, μέσω της μεγιστοποίησης της 

χρήσης τους. 

Άμεσος στόχος της διοίκησης είναι η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

εντός των προθεσμιών που θέτει η νομοθεσία και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (καταληκτική ημερομηνία 

31/01/2018). 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας 

Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετίζονται με την μακροοικονομική πορεία της χώρας, καθώς 

η επιχειρηματική δραστηριότητα (το κύριο αντικείμενο επενδύσεων της εταιρείας μας) είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με αυτή. 

Η πολιτική σταθερότητα, οι σχέσεις της χώρας με τους δανειστές της, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 

(capital controls) είναι οι κύριοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν τη πορεία της εταιρείας μας. 

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία μας δεν επενδύει σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που οι τιμές τους να καθορίζονται από 

διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακές αγορές, αρά ο κίνδυνος αγοράς απουσιάζει. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η χρηματοδότηση ΜμΕ στην Ελλάδα μέσω επένδυσης σε 

βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια που αυτές εκδίδουν. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η εταιρεία μας 

σχετίζεται με την ικανότητα των δανειζομένων εταιρειών να αποπληρώσουν το κεφάλαιο και τους αναλογούντες 

τόκους. Είναι ο κύριος κίνδυνος που αναλαμβάνουμε αλλά και τον οποίο μειώνουμε σημαντικά μέσω λήψης 

πολλαπλών εξασφαλίσεων με ικανή υπερκάλυψη των απαιτήσεων της εταιρίας,.. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρεία μας δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ρευστά διαθέσιμα της είναι πολλαπλάσια των 

υποχρεώσεων της. 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών, δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές στην χρήση 2016, 

και δεν έχει υποκαταστήματα. Η εταιρεία κάνει ανακύκλωση των εγγράφων της. 
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ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, έχουν συμβεί τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα που έχουν 

επηρεάσει θετικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας: 

- Η εταιρία επένδυσε σε 7 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων ισάριθμων εταιριών, διπλασιάζοντας τον 

αριθμό των επενδύσεων τις οποίες έχει πραγματοποιήσει από την ίδρυση της, από 7 σε 14. 

- Αποπληρώθηκαν 5 από τα ομολογιακά δάνεια στα οποία έχει επενδύσει, αυξάνοντας τον αριθμό των 

ολοκληρωμένων επενδύσεων της σε 6. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, και προσδοκά ότι η 

Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τους χειρισμούς του σχετικά με τα συμφέροντα της εταιρίας, καθώς και τις 

οικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

2016. 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Παναγιώτης Λέκκας 
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 Γ) Έκθεση  Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό  της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  

με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 

 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

Παναγιώτης Η. Κυριακόπουλος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13661 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125 
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Ισολογισμός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Σημείωση 31/12/2016 31/12/2015

Περιουσιακά στοιχεία

Ομολογιακά δάνεια 6 766.566            150.000            

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 7 258.733            369.669            

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 5.718                667                   

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 3.861                -                    

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 1.297.224        275.669            

Σύνολο ενεργητικού 2.332.104        796.005            

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 10 2.301.000        800.000            

Αποτελέσματα εις νέο 8.795                (5.606)               

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.309.795        794.394            

Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 22.308              1.611                

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις -                    -                    

Σύνολο υποχρεώσεων 22.308 1.611

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.332.104        796.005            



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

31 Δεκεμβρίου 2016 

(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 
 

12 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

  

Σημείωση 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Έσοδα τόκων 12 38.839              9.657                

Έσοδα προμηθειών 12 30.500              8.500                

Σύνολο εσόδων τόκων και προμηθειών 69.339              18.157              

Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση και αποτίμηση επενδύσεων 13 (918)                  (330)                  

Σύνολο εσόδων 68.421 17.827

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14 (18.996)            (4.749)               

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 15 (18.512)            (14.513)            

Σύνολο εξόδων (37.508)            (19.262)            

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 30.913              (1.436)               

Φόρος εισοδήματος 16 -                    -                    

Κέρδη / (Ζημίες)  χρήσεως 30.913              (1.436)               

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους -                    -                    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως 30.913              (1.436)               
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 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

   

Σημείωση
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματι

κά
Κέρδη εις νέον

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 800.000    -          (4.171)                  795.829    

Κέρδη χρήσεως (1.436)                  (1.436)       

Συνολικά Εισοδήματα χρήσης -             -          (1.436)                  (1.436)       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 800.000    -          (5.606)                  794.394    

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματι

κά
Κέρδη εις νέον

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 800.000    -          (5.606)                  794.394    

Κέρδη χρήσεως 30.913                 30.913       

Συνολικά Εισοδήματα χρήσης -             -          30.913                 30.913       

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 1.501.000 (16.511)               1.484.489 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 2.301.000 -          8.795                   2.309.795 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

   

Σημείωση 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 30.913              (1.436)               

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση και αποτίμηση επενδύσεων 13 918                   330                   

Έσοδα τόκων 12 (38.839)            (9.657)               

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις 

Λειτουργικές Δραστηριότητες:

(Αγορές)/Εξοφλήσεις Ομολογιακών δανείων 6 (603.471)          (150.000)          

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.052)               (667)                  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 20.697              (1.568)               

(594.834)          (162.997)          

Τόκοι εισραχθέντες ομολογιακών δανείων 25.742              4.750                

Καταβεβλημένοι φόροι (3.861)               -                    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (572.953)          (158.247)          

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες τραπεζών 1                        4.907                

Προϊόν από πώληση επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 7 110.018            1.030.001        

Αγορά επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7 -                    (1.400.000)       

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 110.019            (365.093)          

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 1.484.489        -                    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.484.489        -                    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσεως 1.021.555        (523.340)          

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 275.669            799.009            

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9 1.297.224        275.669            
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 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία «CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών» με διακριτικό τίτλο  

«CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.»  (εφεξής «CNL CAPITAL» ή «Εταιρεία») ιδρύθηκε στις 30 Ιουλίου 2014 και είναι 

εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό: 131359701000. 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην οδό Λουκιανού 6, του  Δήμου  Αθηναίων του Νομού Αττικής. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cnl.gr/cnl-capital.  Η διάρκεια της εταιρείας όπως ορίζεται από το 

καταστατικό της, λήγει την 29 Ιουλίου 2064. 

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 

Α) Να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. ή εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε.) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων 

οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ, καθώς και σε τίτλους που 

παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των μετοχών αυτών. 

Β) Να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ. 

Γ) Να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει. 

Δ) Να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε τοποθετήσεις σε οργανισμούς 

συλλογικών επενδύσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ε) Να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών 

προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των 

σκοπών τους. 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω και να 

αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις , οίκους και οργανισμούς, είτε ήδη υπάρχουν 

είτε πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον και οι οποίες εταιρίες, επιχειρήσεις, οίκοι και οργανισμοί έχουν τους 

αυτούς ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς. 

Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2367/1995 Νέοι 

χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 24 Ιουλίου  

2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Βάση παρουσίασης 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία, και  την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 

διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
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τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 

εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 5. 

2.1 Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

2.1.1 Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν από τη Εταιρεία 

Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά ορισμένα πρότυπα και τροποποιήσεις, που είναι υποχρεωτικά για την 

τρέχουσα οικονομική χρήση 2016. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο άλλο πρότυπο, διερμηνεία ή 

τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016. 

Η φύση και η επίπτωση κάθε νέου προτύπου ή τροποποίησης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της 

Εταιρείας, περιγράφεται παρακάτω, παρά το γεγονός ότι αυτά τα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που 

εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2016, δεν είχαν σημαντική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, αντί να αλλάζουν σημαντικά τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ΔΛΠ 

1. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν: 

• Τις απαιτήσεις σημαντικότητας του ΔΛΠ 1 

• Ότι συγκεκριμένα στοιχεία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος μπορεί να είναι αναλυτικά 

• Ότι οντότητες έχουν ευελιξία ως προς τη σειρά με την οποία παρουσιάζουν τις σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων 

• Ότι το μερίδιο των λοιπών συνολικών εσόδων από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης θα πρέπει να διαχωρίζεται σε στοιχεία που δεν θα 

ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα και  σε στοιχεία που θα ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

• Τις απαιτήσεις που ισχύουν όταν τα πρόσθετα υποσύνολα παρουσιάζονται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στην Εταιρεία. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Διευκρίνιση 

των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια μέθοδος απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου που βασίζεται στα έσοδα 

που παράγονται από μια δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, δεν είναι 

κατάλληλη. Και αυτό γιατί τα έσοδα αντικατοπτρίζουν συνήθως παράγοντες άλλους από την ανάλωση των 

οικονομικών ωφελειών του περιουσιακού στοιχείου. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στην Εταιρεία, δεδομένου ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει μια μέθοδο 

απόσβεσης που να βασίζεται στα έσοδα για τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους: Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων  

Οι τροποποιήσεις στο πρότυπο διευκρινίζουν πως οι εισφορές (contributions) από εργαζομένους ή τρίτα μέρη 

που συνδέονται με την υπηρεσία, σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, πρέπει να κατανεμηθούν σε 

περιόδους υπηρεσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στην Εταιρεία. 

Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Καμία από αυτές τις 

τροποποιήσεις δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 
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- Δ.Π.Χ.Α 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «όρων αγοράς» και προστίθενται ορισμοί 

για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των 

«προϋποθέσεων κατοχύρωσης». 

- Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

- Δ.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τομείς» 

Οι τροποποιήσεις στο πρότυπο επιβάλουν επιπλέον γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα 

συγκεντρώνει δύο ή περισσότεροι λειτουργικούς τομείς σε έναν λειτουργικό τομέα προς παρουσίαση. 

Διευκρινίζουν επίσης ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των προς αναφορά τομέων και των 

περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας γνωστοποιούνται μόνο  εάν τέτοια μεγέθη παρέχονται 

τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. 

- Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν για να διευκρινισθεί πως αναπροσαρμόζονται η ακαθάριστη λογιστική αξία και 

οι σωρευμένες αποσβέσεις στη περίπτωση αναπροσαρμογής ενός παγίου (ενσώματου ή άυλου) στην εύλογη αξία 

του. 

- Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

Η τροποποίηση αντιμετωπίζει τις συναλλαγές που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα διαχείρισης 

(management entity) παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών (Key management personnel), με την 

έννοια του ΔΛΠ 24, στην αναφέρουσα οντότητα.  

Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016. Καμία από αυτές τις τροποποιήσεις 

δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 

- ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή στους 

ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης 

ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 

- ΔΠΧΑ 7 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό 

επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

- ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το βάθος της αγοράς εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας θα πρέπει να 

αξιολογείται σε επίπεδο νομίσματος και όχι σε επίπεδο χώρας. 

- ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

Σύμφωνα με την τροποποίηση η οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει τις γνωστοποιήσεις της 

παραγράφου 16Α του ΔΛΠ 34 είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να τις ενσωματώνει με 

παραπομπές από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σε κάποιο άλλο έγγραφο (όπως ένας σχολιασμός της 

διοίκησης ή μια έκθεση επί των κινδύνων), που διατίθεται στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων υπό 

τους ιδίους όρους με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και κατά τον ίδιο χρόνο.  
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2.1.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, σχετίζονται με τη 

δραστηριότητα της Εταιρείας, αλλά είναι υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία δεν έχει 

εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 Κατάσταση των Ταμιακών Ροών: Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο τροποποίησε το ΔΛΠ 7  ώστε να υποχρεωθούν οι οντότητες να παρέχουν 

επιπλέον γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 

μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: Αναγνώριση αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων 

για μη πραγματοποιημένες ζημιές 

Με τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 διευκρινίζεται ότι η μείωση κάτω του κόστους της λογιστικής αξίας ενός 

χρεωστικού τίτλου σταθερού επιτοκίου που επιμετράται στην εύλογη αξία ενώ η φορολογική του βάση είναι το 

κόστος, οδηγεί σε μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και κατά συνέπεια στην αναγνώριση μια αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης. Ένα ζήτημα που διευκρινίζεται επίσης σύμφωνα με την τροποποίηση, είναι πως θα 

πρέπει να προσδιοριστούν τα  πιθανά μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές θα συμψηφιστούν για να εκτιμηθεί αν θα πρέπει να αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση ή όχι. Επιπλέον όταν μια οικονομική οντότητα αξιολογεί κατά πόσον φορολογητέα κέρδη 

θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον έναντι των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά, 

εξετάζει αν η φορολογική νομοθεσία περιορίζει τις πηγές των φορολογητέων κερδών  έναντι των οποίων μπορεί 

να γίνουν εκπτώσεις φόρου. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η 

Ιανουαρίου 2017, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Μεταφορές των Επενδύσεων σε ακίνητα 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεταφορά ενός ακίνητου, συμπεριλαμβανομένου ενός ακινήτου υπό κατασκευή 

ή ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν συντελείται 

αλλαγή στην χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στην χρήση πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει 

να πληροί τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία μετοχών 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις επιπτώσεις των προϋποθέσεων κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των παροχών 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, την λογιστική αντιμετώπιση της 

υποχρέωσης παρακρατούμενου φόρου για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και τη λογιστική 

αντιμετώπιση τροποποιήσεων σε συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν έχει, ούτε προτίθεται να προσφέρει προγράμματα παροχών που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών της. 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων,  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μερικών συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το υπάρχον ΔΛΠ 39. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή 
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στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας 

για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση 

και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες 

απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εισαγάγει ένα νέο μοντέλο απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά 

στοιχεία, αυτό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Το πρότυπο εισάγει επίσης σημαντικές αλλαγές στο 

μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης. 

Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Το ΔΠΧΑ 15 καθορίζει τις απαιτήσεις αναγνώρισης των εσόδων που εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με 

πελάτες, εκτός των συμβάσεων που είναι στο πεδίο εφαρμογής των προτύπων που αφορούν τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, τις μισθώσεις και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα 

προηγούμενα πρότυπα (και διερμηνείες) που σχετίζονταν με τα έσοδα.  

Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με 

τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Επίσης η οντότητα θα αναγνωρίσει ως περιουσιακό στοιχείο το 

επαυξητικό  κόστος εξασφάλισης μιας σύμβασης με πελάτη, εφόσον εκτιμά ότι θα ανακτήσει το εν λόγω κόστος. 

Το ΔΠΧΑ 15  απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, τόσο  ποσοτικές όσο και ποιοτικές, ώστε οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τη φύση, το ποσό, τον χρόνο και την 

αβεβαιότητα του εσόδου και των ταμειακών ροών που απορρέουν από τις συμβάσεις με τους πελάτες. 

Το ΔΠΧΑ 15 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές 

καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές του προτύπου αλλά διευκρινίζουν με ποιο τρόπο 

θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποιες από αυτές τις αρχές. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς προσδιορίζεται μια 

υποχρέωση εκτέλεσης (η υπόσχεση μεταφοράς ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε έναν πελάτη) σε μια σύμβαση, 

πως καθορίζεται εάν μια Εταιρεία είναι ο κύριος (πάροχος ενός αγαθού ή υπηρεσίας), ή ο πράκτορας (υπεύθυνος 

για το διακανονισμό της παράδοσης του αγαθού ή της υπηρεσίας). Καθορίζεται επίσης αν τα έσοδα από τη 

χορήγηση μιας άδειας χρήσης  θα πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον 

δίνονται περισσότερες απαλλαγές στην πρώτη εφαρμογή του προτύπου με σκοπό τη μείωση του κόστους και της 

πολυπλοκότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018 

και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 

Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης, επιμέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης των μισθώσεων 

για τον μισθωτή και για τον εκμισθωτή. Με την εφαρμογή του νέου προτύπου καταργούνται το ΔΛΠ 17 

Μισθώσεις και οι διερμηνείες ΜΕΔ 15 Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα, ΜΕΔ 27 Εκτίμηση της ουσίας των 

συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης και ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός του εάν μια 

συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση. 

Το πρότυπο υιοθετεί ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής αντιμετώπισης των μισθώσεων από το μισθωτή. Σύμφωνα με 

αυτό, ο μισθωτής σε μία μίσθωση, απαιτείται να αναγνωρίσει στην κατάσταση οικονομικής θέσης περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, εκτός αν το 

περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας και απόσβεση με χρηματοοικονομικό έξοδο, κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις μισθώσει σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το 

πρότυπο επίσης  απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή. 
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Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις 

αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική λόγω της μικρής αξίας των συμβάσεων μίσθωσης που έχει συνάψει.  

Το ΔΠΧΑ 16 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. 

3.2 Μισθώσεις 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 

της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 

εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων 

και της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει κυριότητα 

των παγίων στη λήξη της μίσθωσης οπότε αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.  

Η Εταιρεία δεν κατέχει πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση. 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

3.3 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Όταν η 

λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 

απομείωση του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία 

μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που 
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μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής 

στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 

ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

3.4 Χρηματοοικονομικά μέσα 

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

i. Ταξινόμηση 

 Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα 

• Δάνεια και απαιτήσεις 

• Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 

• Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την 

ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία έχουν ταξινομηθεί ως Δάνεια και 

απαιτήσεις και Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα. Η Εταιρεία δεν κατέχει  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να έχουν ταξινομηθεί στις 

λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω.  

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Ένα χρηματοοικονομικά περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όταν 

κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή γιατί έτσι επιλέχθηκε να γίνει κατά την αρχική του αναγνώριση. Τα 

παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση της Εταιρείας 

είναι αυτά που έτσι επιλέχθηκε να γίνει κατά την αρχική τους αναγνώριση και περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια 

διαχείρισης διαθεσίμων. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 

τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαμβάνονται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία 

ισολογισμού.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και 

απαιτήσεις επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα Δάνεια και απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως τα Ομολογιακά Δάνεια και τις εμπορικές 

απαιτήσεις. 

ii. Αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν καθίσταται ένας εκ των 

συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 

ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

μεταβιβαστεί  και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή. 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

31 Δεκεμβρίου 2016 

(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 
 

22 

 

iii. Επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία, κατά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

τους (που συνήθως ισούται με το κόστος ή το τίμημα απόκτησης τους)  πλέον του κόστους συναλλαγής που 

αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση τους με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων των οποίων οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα.   

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτουν.  

Τα Δάνεια και απαιτήσεις μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.   

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία δε 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 

προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον απομείωση. 

iv. Απομείωση 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού να εξετάζεται αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για την απομείωση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις που 

τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας ισούται με τη  διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών    

προεξοφλημένες  με  το  αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου.  Η  λογιστική  αξία  του  

περιουσιακού  στοιχείου  μειώνεται  είτε  απευθείας  είτε  μέσω  της  χρήσης  ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το 

ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται 

αντικειμενικά με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης, το ποσό της αναστροφής 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζημία απομείωσης που είχε πριν 

καταχωρηθεί. 

β. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

i. Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια, υποχρεώσεις, ή ως παράγωγα που 

προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε μια αποτελεσματική αντιστάθμιση, αναλόγως. 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην περίπτωση 

των δανείων καθαρά από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

ii.Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη 

μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

γ. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα 
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υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο 

διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. 

3.5 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος και  μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης εμφανίζονται 

στην αναπόσβεστη αξία τους. 

3.6  Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες 

μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και 

ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα 

ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες 

μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη 

συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες 

μετοχές. 

3.8 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη 

καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή 

απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους φορολογικούς 

νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος 

που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στην φορολογική της δήλωση και 

υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν 

η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις, αντικείμενο του 

φόρου εισοδήματος (20%) στις Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι τα 

μερίσματα που διανέμονται.  

Για την εταιρεία δεν έχει προκύψει φόρος εισοδήματος, τρέχων ή αναβαλλόμενος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας  

και της προηγούμενης χρήσης. 
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3.9 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

(κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις 

αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Η εταιρεία δεν έχει προγράμματα καθορισμένων παροχών για τους εργαζομένους. 

3.10 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Το επιτόκιο  προεξόφλησης 

θα είναι ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. 

3.11 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 (α) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Το στάδιο 

ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό από 

τα  συνολικά υπολογιζόμενα κόστη για κάθε συμβόλαιο.  Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία 

πραγματοποιούνται.  Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, εισοδήματα 

αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο 

είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 

αξίας. 
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3.12 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

3.13 Διανομή μερισμάτων 

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

3.14 Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 

σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3.15 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου  αναπροσαρμόστηκαν για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου που έχει σκοπό την ορθότερη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

  



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

31 Δεκεμβρίου 2016 

(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 
 

26 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.   

4.1.1 Κίνδυνος αγοράς 

i. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε  συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και δεν 

κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα. 

ii. Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής που οφείλεται στις διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων 

που κατέχει. Ο κίνδυνος αυτός είναι ασήμαντος μιας και πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίμων. 

iii. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρία είναι περιορισμένος καθώς δεν υφίσταται δανεισμός. Ο όποιος κίνδυνος 

προέρχεται από τις τοκοφόρες προθεσμιακές τοποθετήσεις των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας. 

4.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη κυρίως στον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τους εκδότες  των ομολογιακών 

δανείων που κατέχει.  Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται ελεγχόμενος και περιορισμένος μιας και η εταιρεία διεξαγάγει 

οικονομικό έλεγχο του εκδότη πριν τοποθετηθεί σε μία έκδοση ομολογιακού δανείου και λαμβάνει εξασφαλίσεις 

από τον εκδότη για το σύνολο του ομολόγου που αγοράζει. 

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η εταιρεία 

συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας.  

4.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα τα οποία είναι 

πολλαπλάσια των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

4.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών 

μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία  και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία. Το σύνολο των υποχρεώσεών της υπολείπεται κατά πολύ του 

κεφαλαίου, ενώ δεν υφίστανται δάνεια. Η υποχρέωση του μερίσματος, καλύπτεται πάντα από τα διαθέσιμα της 

Εταιρίας.  

4.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λαμβανόταν κατά την πώληση ενός στοιχείου ενεργητικού ή κατά τη μεταβίβαση 

μιας υποχρέωσης, σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων, στην κύρια, ή, ελλείψει αυτής, στην πλέον 

συμφέρουσα αγορά όπου η Εταιρεία έχει πρόσβαση, κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία μιας 

υποχρέωσης αντανακλά τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων. 

Η Εταιρεία επιμετρά την εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου, χρησιμοποιώντας την επίσημη 

χρηματιστηριακή τιμή σε μία ενεργό αγορά για το χρηματοοικονομικό αυτό μέσο, όταν αυτή είναι διαθέσιμη. 

Μία αγορά θεωρείται ενεργός εάν οι συναλλαγές για το στοιχείο ενεργητικού ή την υποχρέωση λαμβάνουν χώρα 

με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς πληροφορίες τιμολόγησης. Όταν δεν υπάρχει 

διαθέσιμη επίσημη χρηματιστηριακή τιμή, σε μία ενεργό αγορά, τότε η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές 

αποτίμησης που μεγιστοποιούν την χρήση συναφών παρατηρήσιμων δεδομένων και ελαχιστοποιούν τη χρήση 
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μη παρατηρήσιμων δεδομένων. Η επιλεγμένη τεχνική αποτίμησης περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που οι 

συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη για την τιμολόγηση μία συναλλαγής. 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης : 

Επίπεδο 1: Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η Εταιρεία κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Επίπεδο 2: Εισροές εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες 

είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρήθηκαν στην εύλογη 

αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρήθηκαν στην εύλογη 

αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015: 

 

 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

5.1 Φόρος εισοδήματος 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. 

Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η 

πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Ο 

πραγματικός φόρος εισοδήματος μπορεί να διαφέρει από αυτές τις εκτιμήσεις και μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

  

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 - Αμοιβαία Κεφάλαια 258.733          -                   -                   258.733 

Σύνολο 258.733          -                   -                   258.733 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 - Αμοιβαία Κεφάλαια 369.669          -                   -                   369.669 

Σύνολο 369.669          -                   -                   369.669 
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6. Ομολογιακά δάνεια 

 

Η κίνηση των ομολογιακών δανείων έχει ως εξής: 

 

Όλα τα ομολογιακά δάνεια είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των ομολογιακών δανείων είναι 9,75%. 

Η Εταιρεία έχει λάβει εξασφαλίσεις ποσού 1.933.635 για όλα τα ομολογιακά δάνεια στα οποία έχει επενδύσει. 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Η κίνηση των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων έχει ως 

εξής: 

 

 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Το υπόλοιπο των πελατών δεν είναι ληξιπρόθεσμο ούτε απομειωμένο. 

Το σύνολο των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι σε ευρώ. 

 

31/12/2016 31/12/2015

Ομολογιακά δάνεια 753.471          150.000          

Δουλευμένοι τόκοι ομολόγων 13.096            -                   

Σύνολο Ομολόγων 766.566          150.000          

2016 2015

Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσεως 150.000          -                   

Αγορές 1.080.000       400.000          

Εξοφλήσεις (476.529)         (250.000)         

Δουλευμένοι τόκοι 13.096            -                   

Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσεως 766.566 150.000

31/12/2016 31/12/2015

Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων 258.733          369.669          

2016 2015

Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσεως 369.669          -                   

Αγορές -                   1.400.000       

Πωλήσεις (110.211)         (1.030.101)     

Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση (σημ.13) (725)                (230)                

Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσεως 258.733          369.669          

31/12/2016 31/12/2015

Πελάτες 1.240               -                   

Λοιπές απαιτήσεις 4.478               667                  

Σύνολο 5.718               667                  
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9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι σε ευρώ. 

Τα μέσα σταθμικά επιτόκιο των καταθέσεων  είναι σχεδόν μηδενικά. 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών 

ροών. 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 2.301.000 διαιρεμένο σε 230.100 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας Ευρώ 10 η κάθε μία. 

Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: 

 

Τα άμεσα έξοδα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 16.511 καταχωρίστηκαν κατευθείαν στα ιδία 

κεφάλαια, στο κονδύλι Αποτελέσματα εις νέον, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

 

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2016 31/12/2015

Καταθέσεις όψεως 1.297.224       275.669          

Σύνολο 1.297.224       275.669          

Αριθμός μετοχών
Ονομαστική αξία 

μετοχής

Συνολικής αξία 

(Κοινές ονομαστικές 

μετοχές)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 80.000            10                    800.000          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 80.000            10                    800.000          

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150.100          10                    1.501.000       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 230.100          10                    2.301.000       

31/12/2016 31/12/2015

Προμηθευτές 2.702               638                  

Δεδουλευμένα έξοδα 15.010            -                   

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι 4.596               754                  

Λοιπές υποχρεώσεις -                   220                  

Σύνολο 22.308            1.611               
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12. Έσοδα 

 

 

13. Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση και αποτίμηση επενδύσεων 

 

Τα ανωτέρω κέρδη/(ζημίες) προέκυψαν από την πώληση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (σημ. 7). 

 

14. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2016 ανήλθε σε 2 άτομα (2015 :2 άτομα) 

 

15. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 

 

 

 

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Έσοδα τόκων ομολογιακών δανείων 38.838            9.172               

Έσοδα τόκων τραπεζικών καταθέσεων 1                      485                  

Σύνολο εσόδων από τόκους 38.839            9.657               

Έσοδα προμηθειών συμβάσεων ομολογιακών δανείων 30.500            8.500               

Σύνολο εσόδων από τόκους και προμήθειες 69.339            18.157            

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση επενδύσεων (193)                (100)                

Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων (725)                (230)                

(918)                (330)                

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Μισθοί (18.996)           (4.749)             

Σύνολο (18.996)           (4.749)             

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Αμοιβές τρίτων (9.080)             (7.615)             

Αμοιβές θεματοφυλακής (5.000)             -                   

Συνδρομές (1.360)             (360)                

Έξοδα προβολής και διαφήμησης (1.350)             -                   

Φόροι τέλη (1.252)             (1.392)             

Λοιπά (470)                (5.146)             

(18.512)           (14.513)           
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16. Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 

χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της Ελλάδας, ως εξής: 

 

 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (σημ. 3.8), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί 

θεσμοί και άλλες διατάξεις, αντικείμενο του φόρου εισοδήματος (20%) στις Εταιρείες Κεφαλαίων 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι τα μερίσματα που διανέμονται.  

Για την εταιρεία δεν έχει προκύψει φόρος εισοδήματος, τρέχων ή αναβαλλόμενος. κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  από τη σύσταση της το 2014 έως σήμερα 2016. Λόγω της ύπαρξης των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και φόροι, τα ποσά των 

οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 

δεν πρόκειται να προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο ή στο βαθμό που 

προκύψουν θα είναι ασήμαντες. Για  αυτό τον λόγο ουδεμία πρόβλεψη έγινε στις οικονομικές καταστάσεις 

σχετικά με τον λόγο αυτό. 

 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα βασικά μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας και τα πρόσωπα 

που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις οικονομικές οντότητες που ελέγχονται ή 

ελέγχονται από κοινού από τα αυτά τα  πρόσωπα. 

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους ίδιους με εκείνους που 

ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν κίνδυνο υψηλότερο του 

κανονικού. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα της μέρη έχουν ως εξής: 

 

2016 2015

Φόρος χρήσης -                   -                   

Αναβαλλόμενος φόρος -                   -                   

Σύνολο -                   -                   

2016 2015

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 30.913            (1.435)             

Φόρος υπολογισμένος βάση τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα: 29% 

(2015:29%) (8.965)             416                  

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς (10.877)           (5.586)             

Έσοδα που δεν φορολογούνται 19.842            5.170               

Σύνολο φόρων -                   -                   
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18. Μερίσματα 

Η Εταιρεία δεν κατέβαλε μερίσματα στη τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση. Το Διοικητικό συμβούλιο δεν 

προτείνει προς την  Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση. 

 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Η εταιρία επένδυσε σε 7 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων ισάριθμων εταιριών, διπλασιάζοντας τον αριθμό 

των επενδύσεων τις οποίες έχει πραγματοποιήσει από την ίδρυση της, από 7 σε 14. Αποπληρώθηκαν 5 από τα 

ομολογιακά δάνεια στα οποία έχει επενδύσει, αυξάνοντας τον αριθμό των ολοκληρωμένων επενδύσεων της σε 6. 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 

2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017 

 

 

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

- Έξοδα από παροχή υπηρεσιών 7.210               -                   

Παροχές προς μέλη διοικήσεως και 

διευθυντικά στελέχη

- Βραχυπρόθεσμες αμοιβές και παροχές 18.996            4.749               

31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.710               -                   

Ο Πρόεδρος του  ΔΣ  
Ο Αντιπρόεδρος του  ΔΣ και 

Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Λογιστής
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