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Οι  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της 31/12/2017, που παρουσιάζονται στις  σελίδες 9 έως 31, εγκρίθηκαν κατά την 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30/4/2018 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει την 20/7/2018. 

 

 

 

 

 

Βριλήσσια, 30/4/2018 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 
 

Γεώργιος Ν. Μανωλόπουλος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ  621065 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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Ιωάννης Απ. Ζαφείρης 

 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0010218 /Α΄ τάξης 
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Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/17-31/12/17 

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/7/2018 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε με την παρούσα Έκθεση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (1/1/17-31/12/17), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

 

Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Σημαντικά Γεγονότα της χρήσης 1/1/17-31/12/17 

 

Η CANTREVA A.E. ανέλαβε την κατασκευή δύο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την 

κατασκευή δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής Τάσης στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, που αποτελούν τμήμα του 

Συμπλέγματος Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Καφηρέας», το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην 

Ελλάδα. Οι εν λόγω εργασίες ανεστάλησαν προσωρινά τον Αύγουστο του 2017. Ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών της 

εταιρείας, εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με τον αναμενόμενο. 

Η εταιρεία, συνέχισε να εκτελεί εργασίες συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ισχύος ~ 90 MW κατά το έτος 2017 και, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό, ανανέωσε τις σχετικές συμβάσεις 

κατά δύο έτη (έως και το έτος 2019). 

Συνεχίζοντας την πολυετή προσπάθεια της διοίκησής της για την ανάπτυξή της εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, η 

CANTREVA A.E. ξεκίνησε επιτυχώς τις δραστηριότητές της στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Ρωσία, 

μέσω της σύστασης 100% θυγατρικής εταιρείας. Η εν λόγω θυγατρική, ανέλαβε την πλήρη μελέτη και κατασκευή δύο 

Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής Τάσης και δύο Εναέριων 

Γραμμών Διασύνδεσης Υψηλής Τάσης. Οι προαναφερθέντες Αιολικοί Σταθμοί συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους 

της Ρωσίας λόγω μεγέθους αλλά και καινοτομίας. 

 

2. Εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη χρήση 1/1/17-31/12/17 

 

Σχετικώς με την εξέλιξη όλων των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας στη χρήση 1/1/17-31/12/17, σας παραπέμπουμε 

στις συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , όπου υπάρχει όλη η απαραίτητη ανάλυση για την πλήρη ενημέρωσή 

σας. 

 

Κατωτέρω παραθέτουμε μια συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων, ως και της θέσης της 

Εταιρείας. 
 

Ποσά σε  Ευρώ   

  31/12/2017  31/12/2016 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 3.002.321,18   3.013.605,36 

Μικτά κέρδη  768.412,01   102.247,77 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 562.547,21   -342.139,74 

Κέρδη / ζημιές προ φόρων 476.836,54   -406.847,95 

Κέρδη / ζημιές μετά από φόρους 434.615,89   -406.847,95 
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Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης: 

·      Ξένα / ίδια κεφάλαια (δεν υπολογίζονται οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις και οι επιχορηγήσεις παγίων)  0,45   0,10 

      ·      Καθαρός τραπεζικός δανεισμός / ίδια κεφάλαια 
Δεν υφίσταται 

τραπεζικός 

Δανεισμός   

Δεν υφίσταται 

τραπεζικός 

Δανεισμός 

Δείκτες ρευστότητας:       

·      Γενική ρευστότητα  2,71   9,46 

 

3. Διάθεση Αποτελεσμάτων Εταιρείας  

 

Προτείνεται η ακόλουθη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/17-31/12/17: 

 

Αποτελέσματα χρήσεως 31/12/17 προ φόρων   
476.836,54 

Φόρος εισοδήματος 
-42.220,65 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 
0,00 

Αποτελέσματα χρήσεως 31/12/17 μετά από φόρους, σε πίστωση του «Υπολοίπου εις νέον» 434.615,89 

  

4. Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων 

 

Δεν έχει σχηματιστεί στη χρήση πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων, γιατί δεν υπάρχουν καθυστερημένες απαιτήσεις .   

 

 5. Τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2012. Οι χρήσεις 2013-2016 καθώς και η κλειόμενη, έχουν ελεγχθεί 

φορολογικά από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα 

πρόβλημα από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 

 

6. Επενδυτικές δραστηριότητες 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1/1/17-31/12/17 πραγματοποιήθηκαν νέες επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα, ύψους σε € 

103.238,38. Επιπλέον πραγματοποιήσαμε επενδύσεις σε μηχανήματα ύψους € 15.400,00 και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό 

ύψους € 103.438,64 για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών  της εταιρείας.   

 

 7. Πληροφορίες σχετικώς με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα ανωτέρω θέματα και δίδει προτεραιότητα για την άμεση 

λήψη των απαραίτητων μέτρων, όταν αυτά απαιτούνται, για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

8. Παράγοντες κινδύνου 

 

Εγχώριοι 

Παρόλο που ο κύριος κλάδος ενασχόλησης της εταιρείας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θεωρείται εξαιρετικά 

υποσχόμενος, επηρεάζεται από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  

Εκτός Ελληνικής Επικράτειας 

Αντίστοιχα, ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θεωρείται εξαιρετικά υποσχόμενος στην Ρωσική Ομοσπονδία, 

αλλά ενδέχεται να επηρεαστεί στο μέλλον από γεωπολιτικούς παράγοντες. 

Προς αποφυγή των ανωτέρω εγχώριων και μη κινδύνων, η εταιρεία προσπαθεί μέσω επιλογής πελατών συγκεκριμένου 

προφίλ (π.χ. πολυεθνικές εταιρείες σημαντικού μεγέθους με ορθή συναλλακτική συμπεριφορά) να εξασφαλίσει την 
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επιτυχή έκβαση των επιχειρηματικών της σχεδίων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία επιλέγοντας να μετριάσει τους πιθανούς 

κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα και στην Ρωσία, συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς 

σε διαφορετικές χώρες. 

9. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών & ανάπτυξης 

 

Η CANTREVA A.E. έχει δημιουργήσει νέες και εξελιγμένες μεθόδους κατασκευής και ολοκλήρωσης έργων ΑΠΕ, οι 

οποίες της δίνουν τη δυνατότητα να έχει ευελιξία στο κόστος κατασκευής και στη μείωση χρόνου αποπεράτωσης, 

σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές των πελατών της. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στον τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης, προκειμένου να διατηρήσει το συγκεκριμένο συγκριτικό πλεονέκτημα, που την καθιστά διεθνώς 

ανταγωνιστική. 

 

10. Υποκαταστήματα της Εταιρείας  

 

Η Εταιρεία  δεν έχει Υποκαταστήματα, παρά μόνον τα κατά περίπτωση εργοτάξια στις περιόδους εκτέλεσης νέων έργων. 

 

11. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης 1/1/17-31/12/17 και μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης 

αυτής και προβλεπόμενη εξέλιξη δραστηριοτήτων για την επόμενη χρήση. 

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού για τα οποία χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά, 

εκτός από το κάτωθι: 

Τον Ιανουάριο του 2018, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάσισε την ανάκληση της προσωρινής αναστολής εργασιών 

της κατασκευής δύο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής 

Τάσης, που αποτελούν τμήμα του Συμπλέγματος Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Καφηρέας». 

 
12.  Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

 

Η εταιρεία διανύει ανοδική πορεία, καθώς έχει ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ανεκτέλεστων έργων σημαντικής αξίας 

εντός και εκτός Ελλάδος. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει την υλοποίηση της στρατηγικής της για την 

αύξηση του κύκλου εργασιών της και τη διεύρυνση του πελατολογίου της, μέσω συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς 

κατασκευής έργων ΑΠΕ. 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις Οικονομικές Καταστάσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε 

πλήρη εικόνα για την κλειόμενη χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προτείνει να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες 

Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/17-31/12/17. Επίσης παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και επί των 

λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.  

 

Βριλήσσια, της 30/4/2018 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χρήστος Ν. Μανωλόπουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος  που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής 

μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τη χρήση 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της  χρήσης αυτής δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 

πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή 

την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
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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 ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 

για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται 

σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

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

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 

αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 

την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 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 παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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• 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. 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

της οντότητας ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της 

Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

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 Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του  

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του 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 «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2018 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΣΦΟΝΤΟΥΡΗΣ 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση οικονομικής θέσης την 31/12/2017 

Σημ. 31/12/2017   31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 432.907,57   300.709,32 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 648.784,30   377.530,00 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση    784,96   939,44 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.082.476,83   679.178,76 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέματα 8 118.158,72   149.519,52 

Εμπορικές και λοιπές  απαιτήσεις 9 1.991.226,73   1.513.984,88 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  10 42.150,36   10.305,28 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 3.167.652,35   2.036.844,66 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   5.319.188,16   3.710.654,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   6.401.664,99   4.389.833,10 

          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
      

Μετοχικό κεφάλαιο 12 400.500,00   400.500,00 

Λοιπά αποθεματικά 13 135.000,00   135.000,00 

Αποτελέσματα εις νέον 14 3.893.968,11   3.459.352,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   4.429.468,11   3.994.852,22 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 6.574,38   2.648,75 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   6.574,38   2.648,75 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 1.965.622,50   392.332,13 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   1.965.622,50   392.332,13 

Σύνολο υποχρεώσεων   1.972.196,88   394.980,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   6.401.664,99   4.389.833,10 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017 

 

Σημ. 1/1/17-31/12/17   1/1/16-31/12/16 

Κύκλος εργασιών 17 3.002.321,18   3.013.605,36 

Κόστος πωλήσεων 18 -2.233.909,17   -2.911.357,59 

Μικτά κέρδη    768.412,01   102.247,77 

Άλλα έσοδα 20 2.136,84   345,07 

Έξοδα διοίκησης 21 -176.792,66   -181.011,64 

Έξοδα διάθεσης 22 -105.200,00   -320.090,50 

Άλλα έξοδα 23 -6.099,24   -2.630,66 

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσμάτων   482.456,95   -401.139,96 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 25 -5.620,41   -5.707,99 

Κέρδη προ φόρου   476.836,54   -406.847,95 

Φόρος εισοδήματος 26 42.220,65   0,00 

Καθαρά κέρδη / ζημιές χρήσης μετά από φόρους   434.615,89   -406.847,95 
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 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2016 400.500,00 135.000,00 3.866.200,17 4.401.700,17 

Καθαρά Αποτελέσματα 1/1/16-31/12/16 μετά από φόρους     -406.847,95 -406.847,95 

Κονδύλια προερχόμενα από τακτοποίηση αναβαλλόμενης φορολογίας       0,00 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/16 400.500,00 135.000,00 3.459.352,22 3.994.852,22 

Καθαρά Αποτελέσματα 1/1/17-31/12/17 μετά από φόρους     434.615,89 434.615,89 

Κονδύλια προερχόμενα από τακτοποίηση αναβαλλόμενης φορολογίας       0,00 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/17 400.500,00 135.000,00 3.893.968,11 4.429.468,11 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  ( έμμεση μέθοδος) 

 

  1/1/17-31/12/17   1/1/16-31/12/16 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Αποτελέσματα προ φόρων 476.836,54   -406.847,95 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις  80.090,26   59.000,22 

Προβλέψεις 3.925,63   0,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 0,00   0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -5.620,41   -5.707,99 

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές  δραστηριότητες: 0,00   0,00 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 31.360,80   3.405,87 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -780.186,75   78.392,41 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.573.290,37   -484.554,34 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 5.620,41   5.707,99 

Καταβεβλημένοι φόροι -42.220,65   0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.343.096,20   -750.603,79 

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -220.288,51   -14.049,07 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 8.000,00   0,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -212.288,51   -14.049,07 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 0,00   0,00 

Εξοφλήσεις δανείων 0,00   0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) 0,00   0,00 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 1.130.807,69   -764.652,86 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.036.844,66   2.801.497,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.167.652,35   2.036.844,66 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 14 έως και τη σελίδα 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2010 (ΦΕΚ 9.694/30.07.2010) με την επωνυμία «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.». Μετατράπηκε την 5η Ιουλίου 2012 σε Α.Ε. (ΦΕΚ8198/03.08.2012) με την επωνυμία «CANTREVA 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 και δραστηριοποιείται στην 

κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & εκμετάλλευση ενεργειακών έργων. Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος 

Βριλησσίων και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Πεντέλης 96 και Μπακογιάννη 1 - ΤΚ 15235. 

 

Η ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι η 1η Ιανουαρίου  2014. Η εταιρεία έως την 

31 Δεκεμβρίου 2014 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και κατάρτιζε τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τον 

Ελληνικό Εμπορικό νόμο 2190/1920 και την ισχύουσα νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου  2015 και στο εξής, προαιρετικά 

η εταιρεία συντάσσει και δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  

Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του 

νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3301/2004), σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

30/6/2015. 

 

Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών  

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχει εφαρμόσει η εταιρεία  κατά την σύνταξη αυτών των ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που 

παρουσιάζονται. 

 

2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών 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 Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 

 

ΔΛΠ 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 αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΛΠ 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 αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

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

Εταιρεία   

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και 

επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 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 
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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 ΔΠΧΑ 9, καθώς  η εφαρμογή 

του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 Το ΔΠΧΑ 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. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 

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 υποχρεώσεις 

απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των 

περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 

2016. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς  η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου 

στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν 

μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς 

προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο 

από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική 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. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 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.: 

 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 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. 
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ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 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. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε 

του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση 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 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 

 

ΔΛΠ 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.  

 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 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 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. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 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. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές 

βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου 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. 

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε 

προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 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.  

 

ΔΛΠ 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. 

 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 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 σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει 

μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να 

εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 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 σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

“Δ.Π.Χ.Α.” (International Financial Reporting Standards “IFRSs”) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες που έχει 

εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting 

Interpretations Committee “IFRIC”) και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου και ισχύουν κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Δεν υπάρχουν κατηγορίες παγίων 

περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα, κτίρια και μηχανολογικός εξοπλισμός) που να έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία 

τους.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

 

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

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται 

η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

 

Η ημερομηνία μετάβασης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων συμφώνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, είναι η 1η Ιανουαρίου 2014. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν 

την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.  

Οι  καταστάσεις αυτές είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούν 

με τα ∆ΠΧΠ.  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού, καθώς και τα 

παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Επίσης απαιτείται γνωστοποίηση των ενδεχόμενων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
(α) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών και του Ομίλου αποτιμώνται με τη χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα).  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

 

(β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα  

 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά 

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

των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη 

νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

 

 

 

 

2.4 Ενσώματα πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στην αξία κτήσεώς τους μείον τις αποσβέσεις. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται 

σε προσαύξηση της λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 
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εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με 

βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων ως εξής:  

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων   5       έτη 

Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις 10       έτη 

Μεταφορικά μέσα μεταφοράς ατόμων   6,25  έτη 

Μεταφορικά μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων   8,33  έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10       έτη 

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό   5       έτη 

 

Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων από χρηματοδοτικές μισθώσεις υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 

καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. 

 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα τυχόν αποθεματικό εύλογης αξίας που 

αντιστοιχεί στο πάγιο περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο».    

 

Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές, οι υπολειπόμενες αξίες και η μέθοδος των αποσβέσεων εξετάζονται από την Διοίκηση της 

Εταιρίας στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσης.  Το αποτέλεσμα των αλλαγών στις εκτιμήσεις αναγνωρίζεται στην τρέχουσα και 

σε μελλοντικές χρήσεις. 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικά προγράμματα 

 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρεμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε 

συσσωρεμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής 

τους, η οποία είναι 5 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 

2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για απομείωση όταν, γεγονότα ή αλλαγές 

στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης 

και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

οικιοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου ενώ αξία χρήσης 

είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από 

τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο 

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

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

 

2.7 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό από τη 

στιγμή που η εταιρεία καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος μιας σύμβασης χρηματοοικονομικών μέσων και περνούν σε αυτήν 

τα σχετικά βάρη και οφέλη. 
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Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναγνωρίζονται στην εύλογη 

αξία τους και επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Εξαιρούνται τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων τα οποία παρακολουθούνται στην εύλογη 

αξία τους. 

Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από εμπορικές 

δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ώστε να είναι ίσες με την εύλογη αξία τους. Οι μακροπρόθεσμες εμπορικές 

απαιτήσεις παρουσιάζονται σε παρούσα αξία. Οι απαιτήσεις από δοθείσες εγγυήσεις καταχωρούνται στο ιστορικό τους 

κόστος και παρουσιάζονται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από δάνεια αρχικά καταχωρούνται με 

την αξία του χορηγηθέντος κεφαλαίου, με βάση το οποίο υπολογίζονται ανά περίοδο οι εισπρακτέοι τόκοι, ενώ 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις επιταγές ημέρας προς είσπραξη, τις καταθέσεις 

όψεως - προθεσμίας και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε ένα 

γνωστό χρηματικό ποσό το οποίο φέρει αμελητέο κίνδυνο αλλαγής της αξίας του. 

Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε παρούσα αξία ή σε περίπτωση δανεισμού στο ύψος του ληφθέντος κεφαλαίου με βάση 

το οποίο υπολογίζονται ανά περίοδο οι πληρωτέοι τόκοι. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία η οποία ισούται με την εύλογη αξία τους. 

2.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία 

κτήσεως των πρώτων υλών, προϊόντων ετοίμων και ημιτελών και εμπορευμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO.  Το 

κόστος των ετοίμων και ημιτελών περιλαμβάνει, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα. 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. Σε 

περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η 

απομείωση αυτή αντιλογίζεται. 

2.9 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία, η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική τους αξία και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα 

υπόλοιπα. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί 

η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρούνται 

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 πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 

2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις επιταγές ημέρας προς είσπραξη, τις καταθέσεις 

όψεως – προθεσμίας και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 

 

 

2.11  Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το 

άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία 

κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 

περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρι ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 
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ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και 

φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.12 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα 

εισπραχθεί και η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα 

σε μια περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση 

την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.13 Φόρος εισοδήματος 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με φόρο εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος, 

των φορολογικών διαφορών προηγουμένων χρήσεων και της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημιά στα αποτελέσματα, εκτός εάν σχετίζεται με 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι σχετικές φορολογικές επιπτώσεις 

αναγνωρίζονται επίσης κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, ή εάν πρόκειται για αρχική λογιστικοποίηση συνένωσης 

επιχειρήσεων η αναγνώριση φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της υπεραξίας που 

προκύπτει ή στο ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου πέραν 

του κόστους της συνένωσης. 

 

Τρέχων Φόρος 

Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου εισοδήματος της χρήσης βασίζεται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Εταιρίας για 

το φορολογητέο κέρδος της χρήσης.  Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται 

στα αποτελέσματα διότι δεν περιλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά σε άλλες χρήσεις 

και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά.   
 
Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 

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 των υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 

παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς 

συντελεστές που υπάρχει γνώση κατά την ημερομηνία ισολογισμού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγμή που θα αναστραφούν 

οι προσωρινές διαφορές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συμψηφίζονται μόνο σε περίπτωση που 

αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωμα συμψηφισμού αυτών. 

Στην περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής, η αναβαλλόμενη φορολογία λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της 

υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας. 

Δεν υπολογίζεται υποχρέωση από αναβαλλόμενη φορολογία επί των αφορολογήτων και ειδικώς φορολογημένων 

αποθεματικών στην έκταση που εύλογα αναμένεται ότι η διοίκηση είναι σε θέση να ελέγξει τον χρόνο διανομής τους και 

δεν προβλέπεται η διανομή τους και γενικότερα ή για οποιοδήποτε λόγο φορολόγησή τους στο ορατό μέλλον. 

Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού 

και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν 

την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 

 

2.14 Παροχές στο προσωπικό 

 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

(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. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η προκύπτουσα βάσει 

των διατάξεων του ν. 2112/1920, ως ισχύει. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού εργαζομένων, κρίνεται ασύμφορη και περιττή 

η αναλογιστική μελέτη που απαιτούν τα Δ.Λ.Π.. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως 

ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

 

2.15  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων 

του παρελθόντος και είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενο 

ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν μακροπρόθεσμα, οπότε η 

επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις 

της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 

συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν  αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, 

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

 

α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται 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 καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

 

δ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους δηλαδή όταν εγκρίνονται από την 

Γενική Συνέλευση που είναι το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί.   

 

3. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις της Διοικήσεως και πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων 

Κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, όπως περιγράφονται στη σημείωση 2, η Διοίκηση είναι 

απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με τις φερόμενες αξίες των ενεργητικών και 
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παθητικών στοιχείων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης.  Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με 

αυτές παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι υποκείμενες παραδοχές εξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιμήσεων 

αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυμβαίνουν, εάν αυτές επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο, ή και 

σε μελλοντικές περιόδους. 

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και 

οι οποίες έχουν την σημαντικότερη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της  είναι οι ακόλουθες: 

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας και εφόσον υφίσταται εκτιμά το 

ύψος της, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της για την αναγνωρισμένη υπεραξία.  Το ανακτήσιμο ποσό της εξεταζόμενης 

μονάδας παραγωγής ταμειακών εισροών προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσεως (value in use).  Ο εν λόγω 

προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκείμενες υποθέσεις. 

Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα ακόλουθα:  

• τις ωφέλιμες ζωές και ανακτήσιμες αξίες των αποσβέσιμων ενσώματων και άυλων παγίων  

• τις ανακτήσιμες αξίες της ακίνητης περιουσίας της  

• τις ανακτήσιμες αξίες των συμμετοχών των εταιριών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες, στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις 

• το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις 

και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία 

• την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου 

 

Ο προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίμησης για το φορολογητέο κέρδος 

της χρήσης.  Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει από τον εκτιμηθέντα, 

η διαφορά θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήματος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο στη χρήση που ο 

έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έλαβε χώρα. 

Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για  την Εταιρία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και οι 

οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις φερόμενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, αφορούν: 

α) Τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις στον βαθμό που είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 

από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη ακρίβεια. 

β) Τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία  

γ) Τις ενδεχόμενες ζημίες από εκκρεμοδικίες  και επισφάλειες. 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
4.1 Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης έτσι ώστε να καθίσταται 

δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως.  

4.2 Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις       
  31/12/2017  31/12/2016 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 648.784,30   377.530,00 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 397.010,31   1.152.711,49 

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 1.594.216,42   361.273,39 

Ταμειακά ισοδύναμα 3.167.652,35   2.036.844,66 
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Σύνολο 5.807.663,38   3.928.359,54 

 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

  31/12/2017  31/12/2016 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.965.622,50   392.332,13 

Σύνολο 1.965.622,50   392.332,13 

 

 

4.3 Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 

 
Η εταιρεία δεν  εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων διακυμάνσεων 

επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.  

Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρία 

αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, χρηματοοικονομικά προϊόντα εγγυημένης απόδοσης, λογαριασμούς 

εισπρακτέους και πληρωτέους. 

Κίνδυνος αγοράς  

Η δραστηριότητα της CANTREVA A.E. στην Ελληνική αγορά ενέχει τους γνωστούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτή. 

Προς αποφυγή αυτών των κινδύνων, η εταιρεία συναλλάσσεται κυρίως με οικονομικά εύρωστες πολυεθνικές εταιρείες 

υψηλού κύρους. 

 

Κίνδυνοι μεταβολής τιμών πρώτων υλών 

Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τη διεθνή αγορά  (προσφορά, ζήτηση, τιμές),  προκειμένου να διαχειρίζεται με τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο τον κίνδυνο αυτό.  

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

 

Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά τιμολογούνται σε Ευρώ. Επίσης όσον αφορά στις εξαγωγές και εισαγωγές και αυτές 

κατά κύριο λόγο τιμολογούνται σε Ευρώ. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς 

πελατών και  λοιπών απαιτήσεων.  

Στα πλαίσια της κατά τον δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση η ροή 

εισπράξεων των απαιτήσεων  και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού η Εταιρεία προβεί σε 

χορήγηση πίστωσης . Όπου διαπιστώνεται  πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται ανάλογες προβλέψεις για 

επισφάλειες.  

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
Η  διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τη διαχείριση των πληρωμών συνδυαστικά με τις εισπράξεις,  έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας .  
 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

 Η εταιρεία έχει έναν επιχειρηματικό τομέα:  κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & εκμετάλλευση ενεργειακών έργων. 

Κατά συνέπεια ο κύκλος εργασιών   της εταιρείας της 1/1/-31/12/17 αναφέρεται στον ανωτέρω τομέα δραστηριότητας. 

 

Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς  

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  στην Ελλάδα  124.838,91   74.225,32 
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Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα  1.874.483,61   2.607.780,04 

Παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 108.400,00   331.600,00 

Πρόβλεψη εσόδων χρήσεως  894.598,66   0,00 

Σύνολα 3.002.321,18   3.013.605,36 

 

6. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας  

 

  Κτίρια  Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Αξία κτήσης 1.1.2016 1.960,00 168.974,75 243.996,96 135.947,74 430.896,13 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 5.645,07 8.404,00 14.049,07 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 31.12.2016 1.960,00 168.974,75 249.642,03 144.351,74 444.945,20 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

1.1.2016 1.959,98 60.109,72 73.054,44 70.094,84 156.701,02 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 15.989,20 32.118,69 10.892,33 59.000,22 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2016 1.959,98 76.098,92 105.173,13 80.987,17 215.701,24 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 0,02 92.875,83 144.468,90 63.364,57 229.243,95 

Αξία κτήσης 1.1.2017 1.960,00 168.974,75 249.642,03 144.351,74 564.928,52 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 15.400,00 103.238,38 103.438,64 222.077,02 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 -13.595,11 0,00 -13.595,11 

Αξία κτήσης 31.12.2017 1.960,00 184.374,75 339.285,30 247.790,38 773.410,43 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

1.1.2017 1.959,98 76.098,92 105.173,13 80.987,17 264.219,19 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 17.015,87 37.885,14 25.189,25 80.090,25 

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  

χρήσης 0,00 0,00 -3.806,60 0,00 -3.806,60 

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2017 1.959,98 93.114,79 139.251,66 106.176,42 340.502,85 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2017 0,02 91.259,96 200.033,64 141.613,96 432.907,57 

 

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 

  31/12/2017  31/12/2016 

Δοσμένες εγγυήσεις σε ενοικίου Οικοπέδου Παλλήνης 400,00   400,00 

Δοσμένες εγγυήσεις σε ενοίκιο Έδρας Λ. Πεντέλης 96 1.600,00   1.600,00 

Εγγύηση ενοικίου σε Κοριτσά 0,00   530,00 

Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ 335,00   0,00 

Δάνεια σε συνδεδεμένες εταιρείες 625.000,00   375.000,00 

Συμμετοχή σε θυγατρική εταιρεία 21.449,30   0,00 
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Σύνολα 648.784,30   377.530,00 

        

 

8. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας (Δ.Λ.Π. 2). Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται κατά πάγια τακτική με την  μέθοδο F.I.F.O. 

  31/12/2017  31/12/2016 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας 118.158,72   149.519,52 

 

9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

1.        Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017   31/12/2016 

Πελάτες 397.010,31   1.152.711,49 

Σύνολο 397.010,31   1.152.711,49 

        

2.        Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017   31/12/2016 

Απαιτήσεις από ΦΠΑ  133.661,60   119.122,03 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων  75.000,00   75.000,00 

Έξοδα επόμενης χρήσεως 41.116,75   12.944,07 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 895.460,66   0,00 

Λοιποί Χρεώστες 21.680,20   109.281,93 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 427.297,21   44.925,36 

Σύνολο 1.594.216,42   361.273,39 

Γενικό σύνολο 1.991.226,73   1.513.984,88 

 
Η μέση πιστωτική περίοδος που παρέχεται στους πελάτες της Εταιρίας είναι περίπου 60 ημέρες (γενικά παρέχεται πίστωση 

30-90 ημερών). 

 

Ανάλυση ανοικτών  απαιτήσεων  ηλικίας άνω των 90 ημερών 
 

1/1/-31/12/17 1/1-31/12/16 

Πάνω από 90 ημέρες 
0,00 0,00 

 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρίας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς 

πελατών και  λοιπών απαιτήσεων. 

Η εταιρία, στα πλαίσια της κατά τον δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την 

ροή εισπράξεων των απαιτήσεων της και ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε 

χορήγηση πίστωσης.  Επίσης, η στροφή της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού έγινε εκτός των άλλων και για  τον 

περιορισμό των επισφαλειών και την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων. 

 

10. Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 

  31/12/2017  31/12/2016 
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Επιστρεπτέος φόρος εισοδήματος    42.150,36   10.305,28 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  31/12/2017  31/12/2016 

Ταμείο 101.588,11   113.107,92 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Ευρώ  3.066.064,24   1.923.736,74 

Σύνολα 3.167.652,35   2.036.844,66 

 

12. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο 

 

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/17 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 400.500,00 διαιρούμενο σε 13.350 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστη.  

Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο δεν υφίσταται. 

 

13. Λοιπά Αποθεματικά 

 

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:       

  31/12/2017  31/12/2016 

Τακτικό αποθεματικό 135.000,00   135.000,00 

 

Τακτικό Αποθεματικό : Βάσει του ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να 

σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να 

καλύψει τυχόν ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να 

είναι υποχρεωτικός όταν το συσσωρεμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

   

Ειδικά αποθεματικά: Tα ειδικά αποθεματικά σχηματίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

και είναι ελεύθερα προς διανομή κατόπιν σχετικής απόφασης. 

 

Έκτακτα Αποθεματικά: Τα έκτακτα αποθεματικά αποτελούνται από φορολογημένα κέρδη εις νέον προηγουμένων 

χρήσεων και μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους της Εταιρίας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Αφορολόγητα Αποθεματικά: Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από  δαπάνες για 

παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα αποθεματικά των αναπτυξιακών νόμων μπορούν να διανεμηθούν αφού 

φορολογηθούν με τον ισχύοντα, κατά την διανομή τους, φορολογικό συντελεστή.  Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για 

τη διάθεσή τους.  

14. Αποτελέσματα εις νέο  
Η κίνηση του λογαριασμού απεικονίζεται αναλυτικά στην κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

 
Η εταιρεία για τον προσδιορισμό και την λογιστικοποίηση του κόστους της πρόβλεψης για παροχές στους εργαζομένους 

δεν στηρίχθηκε σε αναλογιστική μελέτη, η οποία κρίθηκε ασύμφορη και περιττή λόγω του πολύ μικρού αριθμού 

εργαζομένων. Η υποχρέωση που καταχωρήθηκε στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

προκύπτουσα βάσει των διατάξεων του ν. 2112/1920, ως ισχύει.  

 

  31/12/2017  31/12/2016 

Καθαρή υποχρέωση κατά το τέλος του έτους 6.574,38   2.648,75 
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16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2017  31/12/2016 

Προκαταβολές πελατών 1.654.607,26   0,00 

Προμηθευτές 192.931,93   298.728,76 

Επιταγές πληρωτέες  83.119,25   38.876,99 

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 423,66   13.891,33 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00   674,55 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 15.116,12   19.298,47 

Φόροι αμοιβών προσωπικού 2.768,67   1.004,95 

Φόροι αμοιβών τρίτων 13.880,64   17.907,17 

Λοιποί Φόροι - τέλη εργολάβων 2.774,97   1.949,91 

Σύνολα 1.965.622,50   392.332,13 

 

 

17. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 

 

Ο Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως ακολούθως : 

  1/1-31/12/2017   1/1-31/12/2016 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  στην Ελλάδα  124.838,91   74.225,32 

Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα  1.874.483,61   2.607.780,04 

Παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 108.400,00   331.600,00 

Πρόβλεψη εσόδων χρήσεως τιμολογηθέντων στην χρήση 2018 894.598,66   0,00 

Σύνολα 3.002.321,18   3.013.605,36 

 

 

 

 

18. Κόστος πωλήσεων 

Το Κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής:       

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Κόστος αναλωθέντων α' και β' υλών και λοιπών υλικών 349.622,67   588.732,84 

 

Πλέον: Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα       

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 381.347,43   45.341,62 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.191.253,85   1.715.744,16 

Παροχές τρίτων 70.933,36   72.212,12 
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Φ.Π.Α μη εκπιπτόμενο  0,00   3.003,02 

Διάφορα έξοδα 180.527,98   144.980,62 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 60.223,88   40.629,62 

Σύνολα 2.233.909,17   2.610.644,00 

        

 

19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και κόστος μισθοδοσίας. 

 

O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/17 αναλύεται ως ακολούθως: 

Μισθωτοί  3   2 

Εργάτες 5   6 

  8   8 

 

 

Το κόστος μισθοδοσίας της περιόδου 1/1/-31/12/17 αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 334.742,32   148.189,93 

Εργοδοτικές εισφορές 79.194,33   72.932,07 

Σύνολα 413.936,65   221.122,00 

 

20. Άλλα έσοδα 

 
Τα Άλλα έσοδα αναλύονται ως εξής:  

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 566,34   345,07 

Επιδοτήσεις  1.570,50   0,00 

  2.136,84   345,07 

 

 

21. Έξοδα διοίκησης 

 
Τα Έξοδα διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως: 

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 43.572,35   17.777,46 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 35.614,37   83.464,23 

Παροχές τρίτων 20.662,58   31.659,53 

Φόροι - τέλη 14.410,65   11.327,60 

Διάφορα έξοδα 38.740,70   23.828,05 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 19.866,38   12.954,77 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 3.925,63   0,00 
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Σύνολα 176.792,66   181.011,64 

        

 

22. Έξοδα διάθεσης 

Τα Έξοδα  διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:       

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 105.200,00   300.000,00 

Διάφορα έξοδα 0,00   20.090,50 

  105.200,00   320.090,50 

 

23. Άλλα έξοδα 

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα 3.159,37   100,73 

Λοιπά έκτακτα έξοδα  1.151,39   2.529,93 

Ζημιά από εκποίηση μεταφορικού μέσου 1.788,48   0,00 

  6.099,24   2.630,66 

 

24. Αποσβέσεις  

Οι αποσβέσεις που λογίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως έχουν επιμεριστεί ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Αποσβέσεις που βάρυναν το κόστος πωλήσεων 60.223,88   46.045,45 

Αποσβέσεις που βάρυναν τη λειτουργία διοίκησης 19.866,38   12.954,77 

Σύνολα 80.090,26   59.000,22 

 

25. Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Χρεωστικοί τόκοι 5.964,76   6.153,74 

Μείον: πιστωτικοί τόκοι -344,35   -445,75 

Σύνολα 5.620,41   5.707,99 

 

26 . Φόρος Εισοδήματος 

  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Φόρος κερδών χρήσεως 2017 42.066,17   0,00 

Προσαρμογή αποσβέσεων 31/12/2017 εξόδων εγκατάστασης,  λόγω 

διαγραφής τους  στο 2013 154,48   0,00 

  42.220,65   0,00 
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27. Αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. και Διευθυντών 

 

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είτε για την ιδιότητα τους ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως μισθοί για εξαρτημένη εργασία που παρέχουν ως Διευθυντές της Εταιρείας.  

 

28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

 

Εμπράγματα βάρη 

 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Η χρήση που δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά είναι το 2012. 
 

Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων για την ανέλεγκτη χρήση της εταιρείας, επειδή  κατά πάγια τακτική η εταιρεία  αναμορφώνει  τα 

φορολογικά της  αποτελέσματα βάσει  των κατά  νόμο μη εκπιπτόμενων δαπανών και κατά συνέπεια εκτιμάται ότι δεν θα 

προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις, όταν θα πραγματοποιηθούν οι φορολογικοί έλεγχοι.  
 
Για τις χρήσεις 2013 έως 2016 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και έχει λάβει  εμπρόθεσμα φορολογικό πιστοποιητικό. 

 

Για τη χρήση 2017 η εταιρία επίσης έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση 

του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

 

Συμβατικές και άλλες δεσμεύσεις 

 

Η εταιρεία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για αγορές εξοπλισμού ή άλλες δεσμεύσεις. 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού για τα οποία χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά, εκτός 

από το κάτωθι: 

Τον Ιανουάριο του 2018, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάσισε την ανάκληση της προσωρινής αναστολής εργασιών 

της κατασκευής δύο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής 

Τάσης, που αποτελούν τμήμα του Συμπλέγματος Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Καφηρέας». 



 

1 

 

 

 

 

 

CANTREVA 

RENEWABLE ENERGY SOURCES S.A. 

 

 

  

 

Annual Financial Statements 

Year 2017  

(1 January 2017 – 31 December 2017) 

 

According to the International Financial Reporting Standards 

that are adopted by the European Union 

 

 
  



 

2 

 

 

 

 

 

 

Independent Auditor’s Report 

To the Shareholders of CANTREVA RENEWABLE ENERGY SOURCES S.A. 

 

Report on the Audit of the Financial Statements 

Qualified Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of CANTREVA RENEWABLE ENERGY SOURCES 

S.A. (the Company), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2017, and the 

statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to 

the financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, except for the effects of the matter described in the “Basis for Qualified Opinion” section of our 

report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of 

CANTREVA RENEWABLE ENERGY SOURCES S.A. as at 31 December 2017, and its financial performance 

and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards 

(IFRSs) as adopted by the European Union. 

Basis for Qualified Opinion 

As a result of our audit arose that the tax return of the company for the year 2012 has not been examined by 

the tax authorities as yet. Therefore, the tax results for this year have not been made final. The company has 

not proceeded to estimation of additional taxes and penalties that may be assessed at a future tax audit and 

has not made relevant provision in respect of this contingent liability. From our audit reasonable assurance has 

not been obtained in respect of the estimation of the amount of provision that may be required. 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) as incorporated into the 

Greek Legislation. Our responsibilities under those standards are further described in the “Auditor’s 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statements” section of our report. We are independent of the 

Company and throughout our appointment in accordance with the International Ethics Standards Board for 

Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), as incorporated into the Greek 

Legislation and the ethical requirements that are relevant to the audit of the financial statements in Greece, and 

we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the current legislation 

and the above-mentioned IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our qualified opinion. 
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Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 

with IFRSs, as adopted by the European Union, and for such internal control as management determines is 

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether 

due to fraud or error. 

 

 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 

concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, 

or has no realistic alternative but to do so. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 

opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 

accordance with ISAs, as incorporated into the Greek Legislation, will always detect a material misstatement 

when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 

aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis 

of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs as incorporated into the Greek Legislation, we exercise professional 

judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: 

● Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement 

resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

● Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 

the Company’s internal control. 

● Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management. 

● Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based 

on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that 

may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a 

material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures 

in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 
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based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. 

● Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, 

and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that 

achieves fair presentation. 

● Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 

activities to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision 

and performance of the company audit. We remain solely responsible for our audit opinion. 

We communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 

and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our 

audit. 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

Taking into consideration that management is responsible for the preparation of the Board of Directors’ Report, 

according to the provisions of paragraph 5 of article 2 (part B’) of L. 4336/2015, we note that: 

a) In our opinion the Board of Directors’ Report has been prepared in accordance with the applicable legal 

requirements of the article 43a of cod. L. 2190/1920 and its content corresponds with the accompanying 

financial statements for the year ended 31/12/2017. 

b) Based on the knowledge we obtained during our audit of CANTREVA RENEWABLE ENERGY SOURCES 

S.A. and its environment, we have not identified any material misstatements in the Board of Directors’ Report. 

 

Athens, 8 May 2018 

 
 PANAGIOTIS AN. SFONTOURIS 

 Certified Public Accountant Auditor 

 Institute of CPA (SOEL) Reg. No. 37381 

 
 

 

 

 

Associated Certified Public Accountants s.a. 
member of Crowe Horwath International 
3, Fok. Negri Street - 112 57 Athens, Greece 
Institute of CPA (SOEL) Reg. No. 125 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AT 31/12/2017  

 

 
31/12/2017   31/12/2016 

ASSETS         

Non-current assets         

Property, plant and equipment (PPE)  432.907,57   300.709,32 

Other long-term receivables  648.784,30   377.530,00 

Deferred income tax assets  784,96   939,44 

Total non-current assets  1.082.476,83   679.178,76 

Current assets        

Inventories  118.158,72   149.519,52 

Trade and other receivables  1.991.226,73   1.513.984,88 

Income tax assets  42.150,36   10.305,28 

Cash and cash equivalents  3.167.652,35   2.036.844,66 

Total current assets  5.319.188,16   3.710.654,34 

TOTAL ASSETS  6.401.664,99   4.389.833,10 

 
       

EQUITY AND LIABILITIES        

EQUITY        

Share capital  400.500,00   400.500,00 

Other reserves  135.000,00   135.000,00 

Retained earnings  3.893.968,11   3.459.352,22 

Total Equity   4.429.468,11   3.994.852,22 

LIABILITIES         

Non-current liabilities         

Retirement benefit obligations  6.574,38   2.648,75 

Total non-current liabilities  6.574,38   2.648,75 

Current liabilities        

Trade and other payables  1.965.622,50   392.332,13 

Total current liabilities   1.965.622,50   392.332,13 

Total Liabilities   1.972.196,88   394.980,88 

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES   6.401.664,99   4.389.833,10 
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 1/1/2017-31/12/2017 

 

 
1/1/17-31/12/17   1/1/16-31/12/16 

Sales revenue  3.002.321,18   3.013.605,36 

Cost of sales  -2.233.909,17   -2.911.357,59 

Gross profit/(loss)  768.412,01   102.247,77 

Other income  2.136,84   345,07 

Administrative expenses  -176.792,66   -181.011,64 

Distribution costs  -105.200,00   -320.090,50 

Other expenses  -6.099,24   -2.630,66 

Earnings/(loss) before taxes, financing and investing results 

(EBIT)  482.456,95   -401.139,96 

Finance costs (net)  -5.620,41   -5.707,99 

Profit/(loss) before tax  476.836,54   -406.847,95 

Income tax expense  42.220,65   0,00 

Profit/(Loss) for the period net of tax   434.615,89   -406.847,95 
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

 

  

Share 

Capital 

Other 

reserves 

Retained 

earnings Total 

Balance Equity at 1/1/2016 400.500,00 135.000,00 3.866.200,17 4.401.700,17 

Net income/expense 1/1/2016-31/12/2016 net of tax     -406.847,95 -406.847,95 

Items deriving from settlement of deferred taxation       0,00 

Balance Equity at 1/1/2016 400.500,00 135.000,00 3.459.352,22 3.994.852,22 

Net income/expense 1/1/2017-31/12/2017 net of tax     434.615,89 434.615,89 

Items deriving from settlement of deferred taxation       0,00 

Balance Equity at 31/12/2017 400.500,00 135.000,00 3.893.968,11 4.429.468,11 
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STATEMENT OF CASH FLOWS (Indirect method) 

 

 

  

1/1/2017-

31/12/2017   

1/1/2016-

31/12/2016 

Cash Flows from Operating Activities       

Profit/(loss) for the year 476.836,54   -406.847,95 

Plus/Less adjustments for:       

Depreciation and Amortisation  80.090,26   59.000,22 

Provisions 3.925,63   0,00 

Results (income, expenses, profit and losses) from investing activities 0,00   0,00 

Interest expense and similar charges -5.620,41   -5.707,99 

Plus/Less adjustments of working capital to net cash or related to 

operating activities:    

Decrease/(increase) of Inventories 31.360,80   3.405,87 

Decrease/(increase) of receivables -780.186,75   78.392,41 

(Decrease)/increase of payable accounts (except Banks) 1.573.290,37   -484.554,34 

Less:       

Interest expense and similar charges paid 5.620,41   5.707,99 

Income tax paid -42.220,65   0,00 

Net cash generated from Operating Activities (a) 1.343.096,20   -750.603,79 

Cash Flows from Investing Activities       

Purchases of property, plant and equipment (PPE) and intangible assets -220.288,51   -14.049,07 

Proceeds from sale of PPE and intangible assets 8.000,00   0,00 

Net cash used in Investing Activities (b) -212.288,51   -14.049,07 

Cash Flows from Financing Activities    

Proceeds from issued/raised loans 0,00  0,00 

Repayments of loans 0,00  0,00 

Net cash used in Financing Activities (c) 0,00  0,00 

    

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents for the year 

(a)+(b)+(c) 1.130.807,69   -764.652,86 

Cash and cash equivalents at beginning of the year 2.036.844,66   2.801.497,52 

Cash and cash equivalents at end of the year 3.167.652,35   2.036.844,66 

 

 

Vrilissia, 30 April 2018 

 

The Chairman of the B. of D. The Managing Director The Head of the Accounting Dept. 

   

Georgios N. Manolopoulos Christos N. Manolopoulos Ioannis Ap. Zafeiris 

ID. No. AE 621065 ID. No. Φ 045023 E.C.G. Licence No. 0010218/A’ Class 

 


	2017 CANTREVA SA - GREEK
	2017 CANTREVA SA ENGLISH

