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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 28η 

Νοεμβρίου 2017. 

 

Για την «CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών» 

 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Παναγιώτης Λέκκας 
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Β) Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό ισολογισμό της Εταιρείας «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου 

που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική 

μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 

παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Παναγιώτης Κυριακόπουλος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 13661 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ισολογισμός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Σημείωση 30/6/2017 31/12/2016

Περιουσιακά στοιχεία

Ομολογιακά δάνεια 5 1.478.765     766.566         

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 6 258.174         258.733         

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 38.779           5.718             

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.661             3.861             

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 577.631         1.297.224     

Σύνολο ενεργητικού 2.361.008     2.332.104     

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 9 2.301.000     2.301.000     

Αποτελέσματα εις νέο 50.202           8.795             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.351.202     2.309.795     

Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 9.806             22.308           

Σύνολο υποχρεώσεων 9.806 22.308

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.361.008     2.332.104     
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

  

Σημείωση 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Έσοδα τόκων 11 35.464           14.234           

Έσοδα προμηθειών 11 40.500           16.500           

Σύνολο εσόδων τόκων και προμηθειών 75.964           30.734           

Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση και αποτίμηση επενδύσεων 12 (560)               (449)               

Σύνολο εσόδων 75.404 30.285

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13 (6.400)            (9.498)            

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 14 (27.598)         (6.499)            

Σύνολο εξόδων (33.998)         (15.997)         

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 41.407           14.289           

Φόρος εισοδήματος 15 -                 -                 

Κέρδη / (Ζημίες)  χρήσεως 41.407           14.289           

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους -                 -                 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως 41.407           14.289           
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 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

   

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 800.000    (5.606)                  794.394    

Κέρδη περιόδου 14.289                 14.289       

Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -             14.289                 14.289       

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 800.000    8.682                   808.682    

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 2.301.000 8.795                   2.309.795 

Κέρδη περιόδου 41.407                 41.407       

Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -             41.407                 41.407       

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017 2.301.000 50.202                 2.351.202 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

   

Σημείωση 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 41.407           14.289           

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση και αποτίμηση επενδύσεων 12 560                 449                 

Έσοδα τόκων 11 (35.464)          (14.234)          

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται 

με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:

(Αγορές)/Εξοφλήσεις Ομολογιακών δανείων 5 (702.132)        (224.065)        

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (33.060)          1.133              

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (12.502)          2.666              

(741.192)        (219.763)        

Τόκοι εισραχθέντες ομολογιακών δανείων 25.398           12.167           

Καταβεβλημένοι φόροι (3.800)            (1.825)            

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (719.594)        (209.420)        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Προϊόν από πώληση επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 7 -                  110.018         

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -                  110.018         

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -                  -                  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσεως (719.594)        (99.402)          

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.297.224      275.669         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9 577.631         176.267         
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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») συστάθηκε στις 28 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 http://www.cnlcapital.eu. 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 εταιρείες 

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, όπως ισχύουν. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας στις 28 Νοεμβρίου 2017. 

 

2. Βάση παρουσίασης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της CNL 

CAPITAL («η Εταιρεία»), για την περίοδο 1/1 – 30/6/2017. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας με  ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.cnlcapital.eu. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και 

παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2016, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την υιοθέτηση νέων ή αναθεωρημένων προτύπων όπως 

περιγράφεται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

http://www.cnlcapital.eu/
http://www.cnlcapital.eu/
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του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας, παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 

Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρεία 

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 
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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 

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.  

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 
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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. 

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. 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. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν 

μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διερμηνεία εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

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

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις μέχρι σήμερα, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής, εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και τις προοπτικές ανάπτυξης. Το 2017 

αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τη νεότερη εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για 

αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 1,6%. 

Ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραμένει σε ισχύ, και δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα, η διαθέσιμη 

ρευστότητα στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται συνεπεία και της πρόσφατης κάλυψης του νέου ομολόγου, που 

εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, από τις διεθνείς αγορές. 

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση το οικονομικό περιβάλλον και 

προσαρμόζει έγκαιρα τις στρατηγικές της ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους. 

3.2 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου από την 

εταιρεία σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

4. 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 30 Ιουνίου 2017: 

 

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

αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 

 

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. Τα πραγματικά ποσά 

πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των 

συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2016. 

 

6. Ομολογιακά δάνεια 

 

Η κίνηση των ομολογιακών δανείων έχει ως εξής: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 - Αμοιβαία Κεφάλαια 258.174            -                   -                   258.174          

Σύνολο 258.174            -                   -                   258.174          

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          

30/6/2017 31/12/2016

Ομολογιακά δάνεια 1.455.602         753.471          

Δουλευμένοι τόκοι ομολόγων 23.162              13.096            

Σύνολο Ομολόγων 1.478.765         766.566          
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Όλα τα ομολογιακά δάνεια είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των ομολογιακών δανείων είναι 9,50%. 

Η Εταιρεία έχει λάβει εξασφαλίσεις ποσού ευρώ 2,138,482 (2016:1.933.635) 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 

 

Από τις λοιπές απαιτήσεις ποσό ευρώ 38.489 αφορά απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αχρεωστήτως 

καταβληθέντων φόρων. 

Το σύνολο των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι σε ευρώ. 

 

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι σε ευρώ. 

30/6/2017 31/12/2016

Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσεως 766.566 150.000          

Αγορές 1.250.000         1.080.000       

Εξοφλήσεις (547.868)          (476.529)         

Μεταβολή Δουλευμένων τόκων 10.066              13.096            

Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου 1.478.765 766.566

30/6/2017 31/12/2016

Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων 258.174            258.733          

30/6/2017 31/12/2016

Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσεως 258.733            369.669          

Αγορές -                    -                   

Πωλήσεις -                    (110.211)         

Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση (560)                  (725)                

Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου 258.174            258.733          

30/6/2017 31/12/2016

Πελάτες -                    1.240               

Λοιπές απαιτήσεις 38.779              4.478               

Σύνολο 38.779              5.718               

30/6/2017 31/12/2016

Καταθέσεις όψεως 577.631            1.297.224       

Σύνολο 577.631            1.297.224       
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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: 

 

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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). 

Αριθμός μετοχών
Ονομαστική αξία 

μετοχής

Συνολικής αξία 

(Κοινές ονομαστικές 

μετοχές)

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       

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 230.100            10                    2.301.000       

30/6/2017 31/12/2016

Προμηθευτές 620                    2.702               

Δεδουλευμένα έξοδα 3.210                15.010            

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι 5.976                4.596               

Σύνολο 9.806                22.308            

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Έσοδα τόκων ομολογιακών δανείων 35.464              14.233            

Έσοδα τόκων τραπεζικών καταθέσεων -                    1                      

Σύνολο εσόδων από τόκους 35.464              14.234            

Έσοδα προμηθειών συμβάσεων ομολογιακών δανείων 40.500              16.500            

Σύνολο εσόδων από τόκους και προμήθειες 75.964              30.734            

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

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

Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων (560)                  (256)                

(560)                  (449)                
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14. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/6/2017 ανήλθε σε 2 άτομα (31.12.2016 :2 άτομα) 

 

15. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 

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: 

 

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 περιόδου. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της το 2014 έως σήμερα 2017. Λόγω της ύπαρξης των 

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

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Μισθοί και εισφορές (6.400)               (9.498)             

Σύνολο (6.400)               (9.498)             

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Αμοιβές τρίτων (21.260)             (3.670)             

Συνδρομές (320)                  (350)                

Έξοδα προβολής και διαφήμησης -                    (1.350)             

Φόροι τέλη -                    (1.114)             

Πρόστιμα και προσαυξήσεις (5.800)               -                   

Λοιπά (218)                  (15)                   

(27.598)             (6.499)             

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Φόρος χρήσης -                    -                   

Αναβαλλόμενος φόρος -                    -                   

Σύνολο -                    -                   

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Κέρδη προ φόρων 41.407              14.289            

Φόρος υπολογισμένος βάση τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα: 29% 

(2016:29%) (12.008)             (4.144)             

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς (9.859)               (4.639)             

Έσοδα που δεν φορολογούνται 21.867              8.783               

Σύνολο φόρων -                    -                   
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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: 

 

18. Μερίσματα 

Η Εταιρεία δεν κατέβαλε μερίσματα στη τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο.  

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 

2017 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017 

 

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

- Έξοδα από παροχή υπηρεσιών 20.760              3.000               

Παροχές προς μέλη διοικήσεως και 

διευθυντικά στελέχη

- Βραχυπρόθεσμες αμοιβές και παροχές (6.400)               (9.498)             

30/6/2017 31/12/2016

Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 1.710               

Ο Πρόεδρος του  ΔΣ  
Ο Αντιπρόεδρος του  ΔΣ και 

Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Λογιστής
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