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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
Ε∆ΡΑ :  ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7806/03/Β/86/87 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121880299000 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε στην κρίση σας τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017– 31/12/2017 κατά ∆.Λ.Π.  
 
 ΤA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εταιρείας βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων η χρήση του 2017 έκλεισε µε 
µηδενικό κύκλο εργασιών.  
Τα αποτελέσµατα µετά φόρων είναι για το 2017 ζηµία 174 χιλ. € έναντι ζηµίας 151 χιλ. € του 2016.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
  
Η ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε έχει πλέον ρευστοποιήσει, όπως αναφέρθη, και τα τελευταία αποθέµατα που είχαν 
αποµείνει, µετά την παύση της δραστηριότητας της εταιρείας.   
 
Κίνδυνοι 
 
H εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένους κινδύνους. Πιστωτικός κίνδυνος δεν υπάρχει δεδοµένου ότι δεν διενεργεί 
πωλήσεις. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την διατήρηση των απόλυτα αναγκαίων  
διαθεσίµων. 
 
∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. 
 
∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 
 
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα. 
 
Ακίνητα της εταιρίας 
 
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ακίνητα µε τις παρακάτω αξίες 
 

Ενσώµατες  Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσεως Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 

αξία 

Γήπεδα - Οικόπεδα 3.510.128,00 0,00 3.510.128,00

Κτίρια & τεχνικά  έργα 1.938.785,62 1.430.960,27 507.825,35

Σύνολο 5.448.913,62 1.430.960,27 4.017.953,35

 
 
Εργασιακά θέµατα  
 
Η εταιρεία, δεν διαθέτει προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητά της. 
 
Περιβαλλοντικά θέµατα  
 
Η επιχείρηση δεν ασκεί πλέον καµιά δραστηριότητα γιατί βρίσκεται σε αδράνεια όπως έχει ήδη αναφερθεί, και κατά 
συνέπεια  δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση 
µενόντων υπολοίπων αναλώσιµων υλικών από την εποχή που ασκούσε παραγωγική δραστηριότητα. 
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Υποκαταστήµατα εταιρείας 
 
Η εταιρεία δεν έχει  υποκαταστήµατα. 
 
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας 
έκθεσης. 
 
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί  κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να 
επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 
 

Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγµένων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή  τον ισολογισµό, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών. 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 
 

Γνώµη 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση της εταιρείας «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . 
Βάση Γνώµης 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 
Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε 
τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι 
τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι το σύνολο 
των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατά 2.807 χιλ. ευρώ. Αποτέλεσµα αυτού είναι η πιθανότητα η εταιρεία να µην µπορέσει να αποπληρώσει 
µέρος των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Βασική συµµετοχή 
στη διαµόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στην εταιρεία είναι το ύψος των βραχυπρόθεσµων δανείων τα οποία 
την 31/12/2017 ανέρχονται σε 2.060 χιλ. ευρώ. Οι συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα 
ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί µικρότερα από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά 
µε την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός 
της, µέχρι στιγµής, µη ολοκλήρωσης της ρύθµισης των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η διοίκηση ης εταιρείας 
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες εκτιµά ότι η εταιρεία θα µπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές 12µηνο 
την λειτουργία της και θα ενισχυθεί ταµειακά εάν παραστεί ανάγκη. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 
σχέση µε το θέµα αυτό. 
Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που 
σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων  
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν 
είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι 
θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.  
Επίσης:   

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

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

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

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 
µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να 
παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.   

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

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς 
και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.  
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το 
περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018 

 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΠΕΤΕΙΝΟΣ 

  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ 14461 

   

   

 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 
 
 

 



∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017 

 

7

 

 

 

A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  5 4.225.128,35 4.289.030,76 

Λοιπές απαιτήσεις  6 158,81 158,81 

  4.225.287,16 4.289.189,57 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  7 91.544,00 85.283,99 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 11.946,69 16.901,84 

  103.490,69 102.185,83 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.328.777,85 4.391.375,40 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Κεφάλαιο και αποθεµατικά     

Μετοχικό κεφάλαιο 9 4.115.515,70 4.115.515,70 

Αποθεµατικά από αναπροσαρµογή ακινήτων 9 1.864.106,08 1.864.106,08 

Λοιπά αποθεµατικά 9 86.731,76 86.731,76 

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον 9 -4.781.483,96 -4.607.399,51 

  1.284.869,58 1.458.954,03 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  132.999,73 172.258,42 
  14 132.999,73 172.258,42 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  11 850.908,54 700.162,95 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 12 2.060.000,00 2.060.000,00 

    2.910.908,54 2.760.162,95 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   4.328.777,85 4.391.375,40 
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B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σηµ. 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Έσοδα   0,00 0,00 

Κόστος πωλήσεων   0,00 0,00 

Μικτό κέρδος   0,00 0,00 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 15 6.319,58 0,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  15 -90.313,07 -80.763,12 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 15 -12.911,70 -4.956,76 

Κέρδος εκµεταλλεύσεως -96.905,19 -85.719,88 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  0,00 0,00 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 15 -116.437,95 -127.100,50 

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα   0,00 0,00 

Καθαρό χρηµατοικονοµικό αποτέλεσµα   -116.437,95 -127.100,50 

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   0,00 0,00 

Κέρδος προ φόρων   -213.343,14 -212.820,38 

Μείον : Φόρος εισοδήµατος   0,00 0,00 

            Αναβαλλόµενοι φόροι   39.258,69 61.427,92 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )   -174.084,45 -151.392,46 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(Α)+(Β)   -174.084,45 -151.392,46 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)   -1,2415 -1,0797 

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε ( € )   0,0000 0,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017 

 

9

 

 

 

 

 

 

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

  ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

            

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
αναπρ/γής 
ακινήτων 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 

Θέσης 

            

Υπόλοιπα 01.01.2016 4.115.515,70 1.864.106,08 86.731,76 -4.456.007,05 1.610.346,49 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 
31.12.2016           

- Αποτέλεσµα περιόδου       -151.392,46 -151.392,46 

Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 -151.392,46 -151.392,46 

Υπόλοιπα 31.12.2016 4.115.515,70 1.864.106,08 86.731,76 -4.607.399,51 1.458.954,03 

            

Υπόλοιπα 01.01.2017 4.115.515,70 1.864.106,08 86.731,76 -4.607.399,51 1.458.954,03 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 
31.12.2017           

- Αποτέλεσµα περιόδου       -174.084,45 -174.084,45 

Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 -174.084,45 -174.084,45 

Υπόλοιπα 31.12.2017 4.115.515,70 1.864.106,08 86.731,76 -4.781.483,96 1.284.869,58 
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∆.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες :     

Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) -213.343,14 -212.820,38 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :     

Αποσβέσεις  63.902,39 64.288,79 

Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  116.437,95 127.100,50 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 
κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :     

Μείωση  / (αύξηση)  απαιτήσεων -6.260,01 2.331,80 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 150.745,59 143.333,08 

Μείον :     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -116.437,95 -127.100,50 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές 
δραστηριότητες ( α ) -4.955,17 -2.866,71 

 Επενδυτικές δραστηριότητες :     

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων παγίων 
στοιχείων  0.02 0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  
δραστηριότητες ( β ) 0,02 0,00 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηµατοδοτικές  
δραστηριότητες ( γ ) 0,00 0,00 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα χρήσης  (α)+(β)+(γ) -4.955,15 -2.866,71 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 16.901,84 19.768,55 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 11.946,69 16.901,84 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1978 από τον ∆ιογένη Βακόντιο και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της 
επεξεργασίας και διανοµής χαλυβουργικών προϊόντων. Στις αρχές του 2000, προκειµένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή 
της διάρθρωση και να διευρύνει τις προοπτικές της, συνέτηξε στρατηγική συµµαχία µε τον Όµιλο, µέσω της συµµετοχής 
της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ στο µετοχικό της κεφάλαιο, σε ποσοστό 50%. 
Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Θριάσιο Πεδίο στην περιοχή της Μάνδρας. 
Η εταιρεία είναι εξειδικευµένη στην εξυπηρέτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων κατασκευής µηχανολογικού 
εξοπλισµού και εξαρτηµάτων, στις οποίες παρέχει πρώτες ύλες (χαλυβουργικά προϊόντα, κυρίως ψυχρής έλασης και 
επιψευδαργυρωµένα ειδικών προδιαγραφών και διαστάσεων).  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017 που δηµοσιεύονται, εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 22 Μαρτίου 2018. 
 

2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία  

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 έχουν συνταχθεί σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονιµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν θιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
από τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι σηµαντικές παραδοχές για την εφαρµογή 
των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες 
προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες 
συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα κάτω από εύλογες 
συνθήκες. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές: 
 
1. Την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα γήπεδα τα οπoία από τη χρήση 2013 παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της εύλογης αξίας και τα κτίρια και τα µηχανήµατα τα οποία αποτιµήθηκαν 
στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ την 1η Ιανουαρίου 2004 και η εύλογη αξία αυτή 
χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος την ηµεροµηνία αυτή. Τα γήπεδα της εταιρείας επανεκτιµήθηκαν την 
30.09.2013. 

2. Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), 
3. Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων  
4. Την οµοιοµορφία παρουσίασης  
5. Την σηµαντικότητα των στοιχείων   
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά 
εφαρµόζει η Εταιρεία, παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους. 
 

Αρχή  της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)   

  
Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας. 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων κατά 2.807 χιλ. ευρώ. Αποτέλεσµα αυτού είναι η πιθανότητα η εταιρεία να µην µπορέσει να 
αποπληρώσει µέρος των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
Βασική συµµετοχή στη διαµόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στην εταιρεία είναι το ύψος των 
βραχυπρόθεσµων δανείων τα οποία την 31/12/2017 ανέρχονται σε 2.060 χιλ. ευρώ. 
Οι συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί µικρότερα από 
το ½ του µετοχικού κεφαλαίου, προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά µε την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει 
την δραστηριότητα της. Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός της, µέχρι στιγµής, µη ολοκλήρωσης της 
ρύθµισης των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας.  
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Η διοίκηση ης εταιρείας λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες εκτιµά ότι η εταιρεία θα µπορεί να συνεχίσει 
κατά το προσεχές 12µηνο την λειτουργία της και θα ενισχυθεί ταµειακά εάν παραστεί ανάγκη. 
 
 
 
2.2. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών 
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιθείσες 
ζηµιές” 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 
σε µη πραγµατοποιθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η 
τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 7  Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που 
επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής 
φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2017. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία  
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την ταξινόµηση και 
επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις 
προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9.Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το 
επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο 
της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9, καθώς  η εφαρµογή 
του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 
 Το ∆ΠΧΑ 9  εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016. 
 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που 
αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που 
εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια 
σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του 
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται 
επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., 
πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες 
γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις 
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υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης 
µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 
Σεπτεµβρίου 2016. 
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15, καθώς  η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου 
στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 
 
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν 
µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς 
προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο 
από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του 
χρόνου. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».  
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες 
που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή 
του νέου τροποποιηµένου από το συµβούλιο  ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  
αναβολή. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα: 
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 
έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που µπορεί να προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9 
εφαρµόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες, µια 
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεµβρίου 2017. 
 
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των 
συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά 
του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει   περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 
συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη 
σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων 
σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο 
σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
 
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4.  
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και παρουσίασης για όλα τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια.  
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην 
τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 
επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων και  
• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συµβολαίων. 
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Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
∆ΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο το 
κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε αφορούν σε µια θυγατρική ή 
όχι). Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  αφορούν σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση 
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την 
αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που 
µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. 
Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016,  έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτηµα Ε 
του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 
 
∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες από τις γνωστοποιήσεις , 
ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενες προς πώληση, εκτός της 
υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για 
διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 
 
∆ΛΠ 28 «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από 
µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί τις 
προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε 
συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  
 
 
∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική 
οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, υπάρχουν 
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό 
των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν 
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αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή την πληρωµή 
προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν η οικονοµική 
οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από 
την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, 
έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία, η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις 
προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 
Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις φορολογικές 
βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς 
συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
• εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι 
θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 
  
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των 
φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου και των 
φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  
 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του 2017,  έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας επιχείρησης που 
αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των συµφερόντων που είχε προηγουµένως 
στην επιχείρηση αυτή.  
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο 
µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά 
αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που 
κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου. 
 
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις 
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα άλλα συνολικά 
εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 
προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.  
 
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου  
παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή 
πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 
δανεισµού κατά  τον υπολογισµό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 
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∆ΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε αρνητική 
αποζηµίωση» 
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά προπληρωµής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα 
αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό 
της σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει 
µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να 
εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των 
µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, 
αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2.3. .Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε 
βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του 
ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Τα κέρδη και οι ζηµίες από συναλλαγµατικές 

διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, 

αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόµισµα). Οι  οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της 
µητρικής εταιρείας. 
 

2.4. Ενσώµατα πάγια 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια, αποτιµώνται αρχικά στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες 
αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Τα γήπεδα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους την 
01/01/2004. Λόγω αλλαγής της µεθόδου παρουσίασης των γηπέδων, στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2013, τα 
γήπεδα της εταιρείας επανεκτιµήθηκαν την 30.09.2013. Η διαφορές από τις επαναεκτιµήσεις καταχωρήθηκαν όπως 
προβλέπεται από το ∆ΛΠ 16. Ως κόστος κτήσεως για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον µηχανολογικό εξοπλισµό 
θεωρήθηκε η εύλογη αξία τους την 01/01/2004, όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές.  Οι δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων µόνο εάν 
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα 
διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. 
Έγινε αντιλογισµός των αποσβέσεων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν διενεργηθεί µε βάση το κόστος 
κτήσεως και διενεργήθηκαν νέες αποσβέσεις µε βάση την εύλογη αξία τους όπως προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο 
εκτιµητή. 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την 
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή του που έχει ως εξής:  
 

 

Κτίρια    40 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 20 έτη 

Μεταφορικά µέσα  5-9 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός  5-9 έτη 

 

Για τα ενσώµατα πάγια δεν έχουν υπολογιστεί υπολειµµατικές αξίες. 

 

2.5. Έλεγχος αποµείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας. 

Η εταιρεία υιοθετεί το ∆ΛΠ 36 (Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων). Το ∆ΛΠ αυτό απαιτεί όπως το ανακτήσιµο 
ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο 
ενδέχεται να έχει αποµειωθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η 
ζηµία αποµείωσης καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο 
κόστος ενώ θεωρείται ως µείωση της αναπροσαρµογής, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην 
αναπροσαρµοσµένη αξία. 
Τα περιουσιακά  στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 
κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 
αποτελέσµατα των χρήσεων που προκύπτουν εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί οπότε η ζηµία 
αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
 

2.6. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ως τέτοια θεωρείται η ονοµαστική τους 
αξία αφαιρουµένων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµίας 
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 

2.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα, τα οποία περιλαµβάνουν εµπορεύµατα και προιόντα για πώληση, ηµιτελή προιόντα και υλικά, πρώτες 
ύλες και αναλώσιµα, αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων 
περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος 
δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε 
βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
 
2.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
Οι συναλλαγές της εταιρείας σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε € και καταχωρούνται στα βιβλία µε την ισοτιµία κατά 
την ηµεροµηνία συναλλαγής. Την ηµεροµηνία ισολογισµού περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα 
µετατρέπονται σε € µε την ισχύουσα ισοτιµία και οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 
 

2.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
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Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την 
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την 
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 

2.10. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια πληρωτέα καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
 

2.11. Αναβαλλόµενοι φόροι & Φόρος εισοδήµατος 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο φόρο 
δηλαδή τον φόρο (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις) που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα περίοδο κέρδη 
ή ζηµίες. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου µε βάση τους 
ισχύοντες συντελεστές φόρου κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση. 
 

2.12. Παροχές σε εργαζόµενους 

(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 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. 
 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερµατισµού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όµιλος, είτε τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων 
πριν την συνταξιοδότηση, είτε µετά από απόφαση εργαζοµένων να δεχθούν προσφορά παροχών από τον Όµιλο σε 
αντάλλαγµα του τερµατισµού της απασχόλησης τους. Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη µεταξύ των ακόλουθων ηµεροµηνιών: α) όταν η οικονοµική οντότητα 
δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει 
κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο του ∆ΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερµατισµού της 
απασχόλησης. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
προεξοφλούνται. 
 

2.13. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 37, όταν υπάρχει µια παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση 
ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανόν να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της 
δέσµευσης, το ποσό δε της εκροής µπορεί να εκτιµηθεί µε κάποιο βαθµό αξιοπιστίας. 
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2.14. Έσοδα 

Στα έσοδα περιλαµβάνεται η εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων 
και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το 
εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 

γ) Έσοδα από τόκους 

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

ε) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

2.15. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  
 

Εκµισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά 
την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή επιτοκίων. 
 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν παρουσιάζει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε 
πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών µετρητοίς ή µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών. 
Πέραν τούτου έχουν συναφθεί συµβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών µη φερέγγυων πελατών 
από πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση προϊόντων και εµπορευµάτων. 
 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. Επειδή 
το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό, προκειµένου η εταιρεία να διατηρήσει την απαιτούµενη ρευστότητα για 
την κάλυψη των τρεχουσών αλλά και µελλοντικών ταµιακών αναγκών της, προτίθεται να προχωρήσει άµεσα στην 
κεφαλαιακή ενίσχυση µε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. 
 

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

 

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των 
επιτοκίων. 
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4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απαιτεί 
από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών 
πολιτικών, καθώς και τα καταχωρηµένα ποσά στους λογαριασµούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. 
Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από 
αυτά που έχουν εκτιµηθεί.   
Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες 
και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιούνται και 
στις επόµενες περιόδους. 
 
Οι βασικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας αφορούν: 
 
� Τον προσδιορισµό της ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 
 

� Την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 
 

� Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισµό της πρόβλεψης επισφάλειας. 
 
Περιοχές στις οποίες εφαρµόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιµήσεις, µε επίδραση στα ποσά των οικονοµικών 
καταστάσεων  και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες σηµειώσεις, είναι ο προσδιορισµός της 
ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι απαιτήσεις από 
πελάτες. 
 
5. Ανάλυση ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων 

  
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιρ. Εγκατ. 

Μηχ/τα & 
µηχ/κός 
εξοπλ. 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπ. 

Εξοπλ. Σύνολο 

01.01 - 31.12.2016             

Κόστος ή εκτίµηση 
έναρξης 3.510.128,00 1.938.785,62 1.385.493,07 122.661,48 206.242,50 7.163.310,67 

Σύνολα 31.12.2016 3.510.128,00 1.938.785,62 1.385.493,07 122.661,48 206.242,50 7.163.310,67 

Αποσβέσεις 
31.12.2015 0,00 1.365.424,99 1.115.662,99 122.661,42 206.241,72 2.809.991,12 

Αποσβέσεις 
31.12.2016   32.832,67 31.456,12     64.288,79 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 1.398.257,66 1.147.119,11 122.661,42 206.241,72 2.874.279,91 

Αναποσβ. Αξία 
31.12.16 3.510.128,00 540.527,96 238.373,96 0,06 0,78 4.289.030,76 

01.01 - 31.12.2017             

Κόστος ή εκτίµηση 
έναρξης 3.510.128,00 1.938.785,62 1.385.493,07 122.661,48 206.242,50 7.163.310,67 

Πωλήσεις/Αποµειώσεις 0,00 0,00 0,00 -28.535,98 0,00 -28.535,98 

Σύνολα 31.12.2017 3.510.128,00 1.938.785,62 1.385.493,07 94.125,50 206.242,50 7.134.774,69 

Αποσβέσεις 
31.12.2016 0,00 1.398.257,66 1.147.119,11 122.661,42 206.241,72 2.874.279,91 

Μειώσεις αποσβέσεων 
2017       -28.535,96 0,00 -28.535,96 

Αποσβέσεις 
31.12.2017   32.702,61 31.199,78 0,00 0,00 63.902,39 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 1.430.960,27 1.178.318,89 94.125,46 206.241,72 2.909.646,34 

Αναποσβ. Αξία 
31.12.17 3.510.128,00 507.825,35 207.174,18 0,04 0,78 4.225.128,35 
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Τα οικόπεδα, οι µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα αναπροσαρµόστηκαν την 01.01.2004 στην εύλογη 
αξία τους κατόπιν εκτίµησης από ανεξάρτητο εκτιµητή. 
Επί προσθέτως έγινε επανεκτίµηση της αξίας των οικοπέδων µε ηµεροµηνία αναφοράς την 30η Σεπτεµβρίου 2013 από 
ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εκτιµητή. 
 
 
6. Λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 158,81 158,81 

ΣΥΝΟΛΟ  158,81 158,81 

 

Το άνω ποσό αφορά κατά ποσό € 8,81 εγγύηση στην ΕΤΕ για ενοικίαση θυρίδας και κατά € 150,00 εγγύηση µηχανών 

e-pass 

7. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

  31.12.2017 31.12.2016 

Πελάτες  6.319,50 0,00 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 32.000,00 32.000,00 

Επιταγές εισπρακτέες 44.752,12 44.752,12 

Επιταγές σε καθυστέρηση 2.749,82 2.749,82 

Χρεώστες διάφοροι 5.141,77 5.141,77 

Μεταβατικοί λογαριασµοί 
ενεργητικού 580,79 640,28 

ΣΥΝΟΛΟ  91.544,00 85.283,99 

 
Η εύλογη αξία των ανοικτών εµπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες. Η διοίκηση έκρινε αναγκαίο  τον 
σχηµατισµό πρόβλεψης ύψους 469.784,09 € που αφορά την µη δυνατότητα είσπραξης των ανοικτών υπολοίπων 
πελατών αντίστοιχης αξίας. Το αποτέλεσµα της χρήσεως επιβαρύνθηκε από τον σχηµατισµό της παραπάνω πρόβλεψης . 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  

      

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πελατών την 
31.12.20165 469.784,09 

Προσθήκες στη χρήση 2017   0,00 

Συµψηφισµός απαιτήσεων στη χρήση 2017   0,00 

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πελατών την 31.12.2017 469.784,09 

 

Τα χρονικά όρια είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

Συνολικές απαιτήσεις Μέχρι 90 ημέρες 

Από 90-150 

ημέρες 

150 ημέρες και 

άνω Σύνολο 

Εταιρεία 0,00 0,00 91.544,00 91.544,00 
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8. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Ταµείο 6.918,49 6.918,49 

Καταθέσεις όψεως 5.028,20 9.983,35 

ΣΥΝΟΛΟ  11.946,69 16.901,84 

 
Τα διατηρούµενα ταµειακά διαθέσιµα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας. 
 
 
9. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης 

 Λοιπά Αποθεµατικά 

Ποσά εκπεφρασµένα σε 
Ευρώ ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

  31.12.2017 31.12.2016 

Τακτικό αποθεµατικό 85.108,99 85.108,99 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων νόµων 1.622,77 1.622,77 

ΣΥΝΟΛΟ  86.731,76 86.731,76 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

  31.12.20176 31.12.2016 

Μετοχικό κεφάλαιο 4.115.515,70 4.115.515,70 

ΣΥΝΟΛΟ  4.115.515,70 4.115.515,70 

 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 140.222 κοινές µετοχές αξίας 29,35 € έκαστη. 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ       
% 

ΘΕΩΝΗ ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ  32.335 23,06% 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 18.888 13,47% 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ 18.888 13,47% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 70.111 50,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 140.222 100% 

 

10. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

Ποσά εκπεφρασµένα σε 
Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

  31.12.2017 31.12.2016 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 
παγίων 1.864.106,08 1.864.106,08 

ΣΥΝΟΛΟ  1.864.106,08 1.864.106,08 
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11. Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Προκαταβολές πελατών 12.321,22 12.321,22 

Προµηθευτές & γραµµάτια 
πληρωτέα 15.664,48 7.949,60 

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 679.053.28 652.052,02 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 143.869,.56 27.840,11 

ΣΥΝΟΛΟ  850.908,54 700.162,95 

 

 

12. Ανάλυση βραχυπρόθεσµων δανείων 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Τράπεζες λογ/σµοί 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.060.000,00 2.060.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.060.000,00 2.060.000,00 

 

Τα δάνεια της εταιρείας είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 
µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. 
 
 
 
Το Κόστος δανεισµού για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 

 Μέσο σταθµικό κόστος δανεισµού 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 31/12/2017 31/12/2016 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  5,63% 5,56% 

 

Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως ακολούθως: 
 
 

  Υπόλοιπο 

 Τράπεζα 31/12/2017 

ΕΘΝΙΚΗ 1.720.000,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  340.000,00 

 

13. Υποχρεώσεις από φόρους 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  0,00 0,00 
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14. Ανάλυση αναβαλλόµενων φόρων 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας 

και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, υπολογίζονται µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή και προέρχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 364.694,69 343.892,87 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις -497.694,42 -516.151,29 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων  -132.999,73 -172.258,42 

  31/12/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης -172.258,42 -233.686,34 

Φόρος προσαρµογών 39.258,69 61.427,92 

Επίδραση αλλαγής φορολ. συντελεστή 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλους -132.999,73 -172.258,42 

 
 

   31/12/2017  31/12/2016 
∆ιαφορές στα 
αποτελέσµατα 

χρήσεως 

∆ιαφορές στα 
Ίδια Κεφάλαια 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

        

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις -497.694,42 -516.151,29 18.456,87 0,00 

  -497.694,42 -516.151,29 18.456,87 0,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

        

Φορολογικές ζηµίες προηγούµενων 
χρήσεων 

228.457,30 207.655,48 20.801,82 0,00 

Προβλέψεις πελατών 136.237,39 136.237,39 0,00  

  364.694,69 343.892,87 20.801,82 0,00 

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στον Ισολογισµό 

-132.999,73 -172.258,42 39.258,69 0,00 

 

Ο Εταιρεία υπολογίζει τον αναβαλλόµενο φόρο, µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.  Η επίδραση των αποτελεσµάτων χρήσεως από τη µεταβολή του 
αναβαλλόµενου φόρου ανήλθε σε € 39.258,69. 
 

15. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων 

 

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκµετ/σης 1.319,50 0,00 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 

Έκτακτα κέρδη 4.999,98 0,00 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0.10 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  6.319,58 0,00 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 



∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017 

 

25

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
       

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,10 0,10 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 11.911,70 3.956,66 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι 1.000,00 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  12.911,70 4.956,76 

 

                            ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α 

      

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 116.437,95 127.100,50 

ΣΥΝΟΛΟ  -116.437,95 -127.100,50 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2016 

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  ∆ιοίκηση ∆ιάθεση 

      

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 3.780,19 0,00 

Παροχές τρίτων 1.372,45 0,00 

Φόροι -  τέλη 10.367,55 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 954,14 0,00 

Αποσβέσεις 64.288,79 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  80.763,12 0,00 

 

           Η εταιρεία κατέβαλε στη χρήση 2017 για αµοιβή ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων στο Νόµιµο Ελεγκτή 
ποσό € 1.200,00. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2017 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 

  ∆ιοίκηση ∆ιάθεση 

      

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 10.130,80 0,00 

Παροχές τρίτων 1.603,34 0,00 

Φόροι -  τέλη 14.140.98 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 535.56 0,00 

Αποσβέσεις 63.902,39 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  90.313,07 0,00 
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16.  Φόρος εισοδήµατος 

Με τον ν.4324/2015 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για εισοδήµατα που αποκτούνται 
από 1.1.2015.  
 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές στο τέλος της χρήσεως, αλλά τα κέρδη ή οι 

ζηµίες που δηλώνονται, παραµένουν εκκρεµείς για φορολογικούς σκοπούς, µέχρις ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν 

τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι φορολογικές ζηµίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία, συµψηφίζονται µε κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων από τη χρήση που δηµιουργήθηκαν. 
 
Η ∆.Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2009. Με βάση τις αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας, 
υφίσταται παραγραφή των ανέλεγκτων χρήσεων µέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2011. 
  
Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Η έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης που χορηγήθηκε για τις 
χρήσεις  από 2011 έως και 2016 από την Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στην εταιρεία ήταν χωρίς επιφύλαξη. 
 
Για τη χρήση του 2017 η εταιρεία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα πλαίσια της έκδοσης του 
φορολογικού πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί 
τους επόµενους µήνες. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις µετά τη 
ολοκλήρωση του ελέγχου. 
 
17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτελούν για την εταιρεία οι συναλλαγές οι οποίες συνίστανται σε πωλήσεις/ αγορές 
εµπορευµάτων , έσοδα ενοικίων / δαπάνη ενοικίων , έσοδα από παροχή υπηρεσιών / δαπάνη από παρασχεθείσες 
υπηρεσίες µε τις συνδεδεµένες  εταιρείες. 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017 

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεµένες 

Αγορές 
από 

συνδεµένες 

Έξοδα 
ενοικίων 

προς 
συνδεµ. 

Έσοδα  
υπηρεσιών 

προς 
συνδεµ. 

Έξοδα  
υπηρεσιών 

από 
συνδεµ.. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεµένες 

Αγορές 
από 

συνδεµένες 

Έξοδα 
ενοικίων 

προς 
συνδεµ. 

Έσοδα  
υπηρεσιών 

προς 
συνδεµ. 

Έξοδα  
υπηρεσιών 

από 
συνδεµ.. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31.12.17 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 

Λοιπές 
απαιτ. 
από 

συνδεδ. 

Λοιπές 
υποχρ. 
προς 

συνδεδ. 
Πελάτες 
συνδεδ. 

Προµηθευτές 
συνδεδ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ  0,00 650.010,32 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  0,00 650.010,32 0,00 0,00 
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Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Εταιρεία 

α) Έσοδα 0,00 

β) Έξοδα 0,00 

γ) Απαιτήσεις ,00 

δ) Υποχρεώσεις  658.943,81 

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 0,00 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 

 
18. Επιµέτρηση εύλογης αξίας 

 
Παρακάτω, παρουσιάζεται µία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών στοιχείων 
του ενεργητικού της Εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται στη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης την 
31η ∆εκεµβρίου: 

 

(Ποσά σε χιλ. € ) Εταιρεία 

          

  Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

  2017 2016 2017 2016 

Περιουσιακά στοιχεία         

Γήπεδα οικόπεδα 2.577.800,00 2.577.800,00 3.510.128,00 3.510.128,00 

          

 

Η διοίκηση εκτίµησε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα και οι βραχυπρόθεσµες καταθέσεις, οι πελάτες, οι 
προµηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία, 
κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους. 

 
Ιεραρχία εύλογης αξίας 
 
Η Εταιρία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά µέθοδο αποτίµησης: 
 
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές αξίες από ενεργές χρηµαταγορές για ακριβώς ίδια εµπορεύσιµα 
στοιχεία,  
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά µπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άµεσα 
ή έµµεσα µέσω χρηµατιστηριακών τιµών από ενεργές χρηµαταγορές, 
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηµατιστηριακές 
τιµές από  ενεργές χρηµαταγορές. 
 

(Ποσά σε χιλ. € ) Εταιρεία Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

  Εύλογη αξία   

  2017 2016   

Περιουσιακά στοιχεία       

Γήπεδα οικόπεδα 3.510.128,00 3.510.128,00 Επίπεδο 3 
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19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Aναφοράς. 
 
 Η ∆ιοίκηση της εταιρείας ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒEΕ επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιµήσεις της µε βάση 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για προβλεπόµενα µελλοντικά γεγονότα σχετικά µε την συνολική 

πορεία και κατεύθυνση της εταιρείας, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου απαιτείται. 

 

Ασπρόπυργος, 22  Μαρτίου 2018 
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