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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας
Κύριοι Μέτοχοι:
Η χρήση 1/1/2016-31/12/2016 έκλεισε µε σηµαντικά κέρδη.
Ακολουθούν ορισµένοι αριθµοδείκτες για τη χρήση και συγκριτικά προηγούµενης χρήσης:
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Μεγέθυνσης
Μεταβολή πωλήσεων
∆ιαχείρισης
Περιθώριο κέρδους / (ζηµίας) προ φόρων
Περιθώριο κέρδους προ φόρων
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων &
αποσβέσεων (EBITDA)
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό /
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ηµέρες)

-6,4%

-8,5%

36,3%

36,4%

89,6%

88,9%

0,35
280

1,28
208

∆ιαχείριση κινδύνων:
- Η Εταιρία δεν κάνει συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα.
-Η Εταιρία δεν διατρέχει κίνδυνο ταµειακών ροών καθώς τα χρηµατικά διαθέσιµα της
Εταιρίας ανέρχονταν στις 31/12/2016 στο ποσό των 38.449,03 ευρώ.
-Η διοίκηση της Εταιρίας ελέγχει συνεχώς την οικονοµική κατάσταση και φερεγγυότητα των
πελατών, µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι πολύ περιορισµένος.
Υποκαταστήµατα:
Η Εταιρία διαθέτει ένα (1) υποκατάστηµα στη θέση Φραγκόβρυσο ∆.∆. Σιµοπούλου
∆Ε Πηνείας Αµαλιάδα.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας 15/03/2017
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1
1.1

Οικονοµικές καταστάσεις
Συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων
31.12.2016 31.12.2015
616.322,56 658.676,60
1.800,00
(12.602,87) (16.874,99)
(237.916,03) (238.194,85)
(54.424,91) (58.174,53)
3.667,49
(91.576,49) (107.349,58)
223.469,75 239.882,65
(46.352,49)
177.117,26 239.882,65

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

Σηµείωση : Ποσά σε ευρώ

1.2

Συνοπτικός ισολογισµός

31.12.2016
31.12.2015
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
2.691.959,67
2.112.452,88
Μείον: Αποσβεσµένα
(1.071.969,61)
(241.999,73)
Αποµειωµένα
(1.071.969,61)
(241.999,73)
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
472.695,50
375.659,29
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
18.267,48
Λοιπά
40.812,56
45.987,83
Σύνολο ενεργητικού
2.133.498,12
2.310.367,75
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

654.429,67
0,00
1.479.068,45
2.133.498,12

531.630,29
1.471.332,27
307.405,19
2.310.367,75

Σηµείωση : Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 A.E. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2016

4

2

Γενικά στοιχεία εταιρείας

Η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ιδρύθηκε στις 27/6/2011
(ΦΕΚ 5260/30.06.2011 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
Έχει την έδρα της στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας,. Υπάγεται στη Νοµαρχία Καβάλας και
είναι εγγεγραµµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 116498501000 και
ΑΦΜ 800330525 της ∆.Ο.Υ. Καβάλας.
Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι: Η ίδρυση και εκµετάλλευση φωτοβολταϊκών
πάρκων παραγωγής ενέργειας και γενικά η ίδρυση και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ηλιακή, αιολική, υδάτινη, γεωθερµική, υδρογόνο, βιοµάζα)
ή συνδυασµό αυτών (υβριδικές µονάδες παραγωγής). Η παραγωγή υλικών άυλων αγαθών
που σχετίζονται µε τα ανωτέρω. Η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ΑΕ (∆ΕΗ), ∆ΕΣΜΗΕ, ή οπουδήποτε αλλού ορίζεται
και προβλέπεται από τον Νόµο. Η πραγµατοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση µε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. Ο άνω σκοπός υπόκειται στους
περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ίδρυση
εταιρειών και η συµµετοχή σε ήδη υφιστάµενες εταιρείες µε τους παραπάνω σκοπούς προς
τις οποίες η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης διοίκησης, παροχής τεχνογνωσίας,
επίβλεψης, εκπόνησης µελετών και ερευνών, αδειοδότησης και επιδότησης έργων,
διαχείρισης έργου, επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης έργου, µετρήσεων, λογιστικών
υπηρεσιών, τεχνικού συµβούλου, χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, διαχείρισης έργου,
επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης έργου κι εξεύρεσης των αναγκαίων εκτάσεων γης εφ’
όσον αυτό ήθελε απαιτηθεί, σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους, παρόµοιους ή συναφείς
σκοπούς µε τους σκοπούς της εταιρείας.
Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τους:
Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη
Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέµαχου
Ελένη Σαµαρά του Εµµανουήλ
∆ηµήτριος Ιωαννίδης τουΙωάννη
Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Πασχάλη

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Το ανωτέρω ∆.Σ. εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 21/11/2016 για µία
πενταετία και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα µε την απόφαση του ∆.Σ. που πάρθηκε στις
21/11/2016.
Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων µε βάση τον Ν.4308/2014
και έκανε χρήση της παρ.7 άρθρο 16 του νόµου για κατάρτιση συνοπτικού ισολογισµού και
συνοπτικής κατάστασης αποτελεσµάτων.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας
στις 15/3/2017.

3

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ αφορούν στη χρήση 01.01.2016-31.12.2016.
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Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα , σε πλήρη συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ήτοι το Ν.4308/2014.
Η παρούσα χρήση είναι η δεύτερη όπου εφαρµόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του
Ν.4308/2014. Οι προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ. Προκειµένου τα στοιχεία της προηγούµενης
περιόδου να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της παρούσας, εφαρµόστηκαν τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα και για τα στοιχεία της προηγούµενης χρήσης.
H εταιρία έκανε χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 για τις πολύ
µικρές οντότητες περί σύνταξης συνοπτικού ισολογισµού και συνοπτικής κατάστασης
αποτελεσµάτων.

4

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των
λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές
βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι
είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή
βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων,
τις συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της
εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

4.1

Ενσώµατα πάγια

α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το
οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, περιλαµβάνει το κόστος
πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν
λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και
µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο
βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία
δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου
κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε
αυτό.
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί
τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες
αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην
ωφέλιµη ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.



Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10
έτη.



Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25 έτη.



Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη.

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει
υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για
αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις
ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη
αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο
µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας
χρήσεως αυτών.
γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.

4.2

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα,
λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα. Η αξία των αδειών –
παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων,
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της
διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και
αποµειώσεων της αξίας τους.Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος
αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί
προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των
σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
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Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής
µεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών
προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. Τα εµπορικά
σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης ζωής,
υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους. Η απόσβεση όλων των
ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων

4.3

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

-Συµµετοχές
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία
τους ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η
λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία
θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών
χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας
στο τέλος της πενταετίας.
-Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη
αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως,
εκτός από τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο
χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε
τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το
ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται
ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή
γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία
αποµειώσεως.
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία
του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
γ) ∆ιαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν
τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου
αυτού.

4.4

Φόροι εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:

4.5



Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις
φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

Αποθέµατα

α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση
ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων
υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω
στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων
που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά
αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους
εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την ετήσια µέση σταθµική µέθοδο.

4.6

Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα
ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα
χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η
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αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης
του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε
να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη
χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που
αναµένεται να ληφθεί.
-Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
µεταγενέστερα, αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης
λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται
σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική
δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την
δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
-Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική
δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την
δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

4.7

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό
ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην
παρούσα αξία του ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει
σηµαντική επίδραση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία,
που προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και
αποτιµούνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.
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4.8

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται
ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα
αποτελέσµατα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία
ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα
αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

4.9

Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:




Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία
καθίστανται δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
συνδέονται µε την κυριότητά τους.



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα
και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας
από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:


Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου
ή τη σταθερή µέθοδο.



Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που
αποφασίζει τη διανοµή τους.

4.10 Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα
στα ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

4.11 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το
αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν
είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις
σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

4.12 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα
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µετά την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές
γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

4.13 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική
εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

5

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως
του νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση
αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

6

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις (ποσά ευρώ)

6.1 Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

6.2

∆εσµεύσεις και εγγυήσεις

Κατά την 31/12/2016 δεν υπήρχαν δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις εκτός
του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση
2015.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη σελίδα 4 έως και τη σελίδα 12
εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 15.3.2017.
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