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ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν 2190/20, όπως έχουν αντικατασταθεί από 1‐1‐2019 από τα άρθρα 150 – 154 

του  Νόμου  4548/2018,  υποβάλλουμε  σήμερα  στην  συνέλευσή  σας  προς  έγκριση  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της 

Εταιρείας για την χρήση 2018 (01/01/2018‐31/12/2018) καθώς και τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές ως ακολούθως: 

 

1. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

To αιολικό πάρκο (Α/Π) της Εταιρείας βρίσκεται στη θέση “ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ”, της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου 

Καρύστου  ισχύος  11,05 MW  και  ανήκει  στην  ομάδα  έργων  των  οποίων  η  ηλεκτρική  διασύνδεση  θα  γίνει  μέσω  του 

υποβρυχίου καλωδίου «Νέα Μάκρη‐Πολυπόταμος και δίκτυο Υψηλής Τάσης Νοτίου Ευβοίας».  

Από το Β’ τρίμηνο του 2018  το έργο βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Μέχρι  την 31/12/2018 είχε καταβληθεί  το 

20%  του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  κατασκευής,  ο  οποίος  ανέρχεται  σε  17,4  εκ.  €.  Εντός  του  Α’  τριμήνου  2019 

καταβλήθηκε  το  τίμημα  της σύνδεσης μέσω του υποβρυχίου καλωδίου «Νέα Μάκρη‐Πολυπόταμος», σύμφωνα με  τις 

διατάξεις που ορίστηκαν στο άρθρο 7  του Ν.4585/2018  και αναμένεται  να υπογραφεί η  Σύμβαση Σύνδεσης.  Το  έργο 

αναμένεται να μπει σε δοκιμαστική λειτουργία το Γ’ τρίμηνο του 2019. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Η  οικονομική  θέση  της  εταιρείας  όπως  εμφανίζεται  στον  Ισολογισμό  υποστηρίζεται  από  το  καταβλημένο  μετοχικό 

κεφάλαιο, ύψους € 418.000 και υπέρ το άρτιο € 114.000, το οποίο αναλώθηκε κυρίως στις ενέργειες αδειοδότησης.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία εκταμίευσε δάνειο ύψους € 2,5 εκ. για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του 

Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). 

Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά € 4,25 εκ. Αυτό οφείλεται κυρίως στα ποσά των: € 1,44 εκ. ως 

"Ποσά  προορισμένα  για  ΑΜΚ"  (τα  οποία  με  την  κεφαλαιοποίησή  τους  δεν  θα  επηρεάζουν  αρνητικά  το  Κεφάλαιο 

Κίνησης  της  εταιρείας),  καθώς  και  στον  βραχυπρόθεσμο  δανεισμό  της  εταιρείας  ύψους  €  2,5  εκ.,  που  αναφέρεται 

ανωτέρω.  Το  γεγονός  αυτό  είναι  προσωρινό  καθώς  η  διοίκηση  του  Ομίλου  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  εξασφαλίζει  επαρκείς 

διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες 
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της, κατόπιν υπολογισμού των  ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Επίσης, η μητρική Εταιρεία 

του  Ομίλου  Μυτιληναίος  δεσμεύεται  να  καλύψει  ενδεχόμενες  ανάγκες  σε  κεφάλαιο  κίνησης  της  Αιολική  Ευβοίας 

Διακόφτης Α.Ε. τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της 31/12/2018. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ήταν αρνητικά κατά € 110 χιλ, συνεπώς είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου  47  του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  αυτό  έχει  αντικατασταθεί  από  1/1/2019  από  το  άρθρο  119  παρ.4  του 

Ν.4548/2018. Με την κεφαλαιοποίηση των ποσών προοριζόμενων για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους € 1,44 εκ., 

η εταιρεία θα βελτιώσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και θα διασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας της για περίοδο 

τουλάχιστον  12  μηνών.  Επιπρόσθετα,  μέχρι  την  31/12/2018  το  έργο  της  Εταιρείας  είχε  εξασφαλίσει  την  άδεια 

εγκατάστασης,  διέθετε  σύμβαση  λειτουργικής  ενίσχυσης  διαφορικής  προσαύξησης  και  είχε  κάνει αίτηση  για  σύναψη 

Σύμβασης  Σύνδεσης  η  οποία  και  αναμένεται  να  υπογραφεί.  Επίσης  το  έργο  αναμένεται  να  μπει  σε  δοκιμαστική 

λειτουργία το Γ’ τρίμηνο του 2019 γεγονός που θα βελτιώσει την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση τα ίδια 

κεφάλαια της. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η  Εταιρία  δεν  εκτίθεται  σε  σημαντικούς  χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους.  Οι  βασικές  πολιτικές  διαχείρισης  των 

κινδύνων  καθορίζονται  από  τη Διοίκηση  της  Εταιρείας  και    εφαρμόζονται  από  το  τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων  του 

Ομίλου στον οποίο ανήκει.  

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η  Εταιρεία  κατά  τη  χρήση  2018  παρουσίασε  ζημίες  μετά  φόρων  €  272.588  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  έναντι  ζημιών  €  53.356  το  2017,  οι  οποίες  προήλθαν  κυρίως  από  έξοδα  διοικητικής 

λειτουργίας και χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

5. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Περιβαλλοντικά θέματα   

Η εταιρεία εφαρμόζει για περιβαλλοντικά θέματα τις αρχές και πολιτικές του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον οποίο ανήκει. 

Διαχείριση: 

 Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, ως ελάχιστη δέσμευση, η συνεχής αξιολόγηση και η παρακολούθηση 

όλων  των  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  που  σχετίζονται  με  τη  λειτουργία  της,  αποτελούν  βασικά  συστατικά  της 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της Εταιρείας, επενδύοντας τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους . 
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 Στην  Εταιρεία  εφαρμόζεται  πιστοποιημένο  σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  κατά  το  διεθνές  πρότυπο 

ISO14001/2015  το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως η Πολιτική Περιβάλλοντος 

τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου.  

 

 Η Εταιρεία ως μέρος των περιβαλλοντικών πρακτικών της μεριμνά τόσο για την ορθή διαχείριση της χρήσης του 

νερού όσο και για τη συλλογή και τη συνολική ανακύκλωση των αποβλήτων της. 

 

 

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Περισσότερα  και  αναλυτικά  στοιχεία,  σχετικά  με  την  οικονομική  κατάσταση  και  τα  αποτελέσματα  της  Εταιρίας, 

αναφέρονται στις σημειώσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ.  

 

 

 

Ντίνος Μπενρουμπή 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε  ελέγξει  τις  συνημμένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  εταιρείας  ΑΙΟΛΙΚΗ  ΕΥΒΟΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 

τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και  περίληψη  σημαντικών  λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων  και  λοιπές  επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

Κατά  τη  γνώμη  μας,  οι  συνημμένες  οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζουν  εύλογα,  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη,  την 

οικονομική θέση  της  εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά  την 31η Δεκεμβρίου 2018,  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 γνώμης 

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  ενότητα  της 

έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 

καθόλη  τη  διάρκεια  του  διορισμού  μας,  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 τη γνώμη μας. 

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. 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 
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δραστηριότητα  και  τη  χρήση  της  λογιστικής αρχής    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 προβεί 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 

τη 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 τη 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 αρχής  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 
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γεγονότα  ή  συνθήκες  ενδέχεται  να  έχουν  ως  αποτέλεσμα  η  Εταιρεία  να  παύσει  να  λειτουργεί  ως  συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

 

 

 Αξιολογούμε  τη  συνολική  παρουσίαση,  τη  δομή  και  το  περιεχόμενο  των  οικονομικών  καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων  των  γνωστοποιήσεων,  καθώς  και  το  κατά  πόσο  οι  οικονομικές  καταστάσεις  απεικονίζουν  τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ  άλλων  θεμάτων,  κοινοποιούμε  στη  διοίκηση,  το  σχεδιαζόμενο  εύρος  και  το  χρονοδιάγραμμα  του  ελέγχου, 

καθώς  και  σημαντικά  ευρήματα  του  ελέγχου,  συμπεριλαμβανομένων  όποιων  σημαντικών  ελλείψεων  στις  δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

1.  Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 31/12/2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 
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2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920  

Κατά  την  31  Δεκεμβρίου  2018,  το  σύνολο  της  αξίας  των  ιδίων  κεφαλαίων    της  Εταιρείας  έχει  καταστεί  αρνητικό  με 

συνέπεια  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  των  διατάξεων  του  άρθρου  47  του  Κ.Ν.  2190/1920,  περί  της 

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από το άρθρο 119 παρ.4 του 

Ν.4548/2018.. Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 4 και 5.4 των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει 

λάβει και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα  προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.   

 

 

 

 

Αθήνα, 27/3/2019 

 

 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Αθανασία Κούρτη 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 52251 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

 

 

 

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

«ΑΙΟΛΙΚΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ  Α.Ε.»  την  27η Μαρτίου  2019    και  έχουν  δημοσιοποιηθεί  με  την ανάρτησή  τους  στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.aiolikieviasdiakoftis.gr .   
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν    

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 18 ‐ 40 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΕΕσσόόδδωωνν    

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 18 ‐ 40 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς    

(Ποσά σε EUR)
31/12/2018 31/12/2017

Στοιχεία Ενεργητικού ‐ ‐

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ‐ ‐

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4,135,425  162,370 

4,135,425  162,370 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ‐ ‐

Λοιπές Απαιτήσεις 368,534  72,868 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10,384  6,283 

378,919  79,151 

Στοιχεία Ενεργητικού 4,514,344  241,521 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις ‐ ‐

Ίδια Κεφάλαια ‐ ‐

Μετοχικό κεφάλαιο 418,000  418,000 

Υπερ Το Άρτιο 114,000  114,000 

Λοιπά αποθεματικά (2,838) (2,838)

Αποτελέσματα Εις Νέον (640,046) (367,458)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της  (110,884) 161,704 

Ίδια Κεφάλαια (110,884) 161,704 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ‐ ‐

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - -

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ‐ ‐

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 58,380  -
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 24,055  1,000 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 2,524,830  -
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2,017,963  78,817 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4,625,228  79,817 

Σύνολο υποχρεώσεων 4,625,228  79,817 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις 4,514,344  241,521 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ 

Α.Ε.

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 18 ‐ 40 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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KKααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 18 ‐ 40 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 18 ‐ 40 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι  επισυναπτόμενες  Σημειώσεις  παρατίθενται  στις  σελίδες  18  –  40  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτών  των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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11..ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

  

11..11  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

Η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «η Εταιρεία»,  ιδρύθηκε το 2001 και  έχει την έδρα της στο Δήμο 

Αμαρουσίου (Αρτέμιδος 8, ΤΚ 15125). 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,  στην Διεύθυνση Μητρώων και 

Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με Αριθμό Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. : 

4320601000 και έχει  λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το αιολικό δυναμικό στην περιοχή 1,5km 

ανατολικά του Δήμου Στυρραίων της Ν.Ευβοίας. Ο σταθμός θα είναι συνολικής ισχύος 11,05MW.  

11..22  ΦΦύύσσηη  ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, είναι: 

 

1. Η ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το 

αιολικό δυναμικό. 

2. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με τη μελέτη, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση ηλεκτρικής 

ενέργειας με βάση το αιολικό δυναμικό. 

3. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή συσταθησόμενη εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, με 

οποιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

4. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή επιχειρήσεων και η συγκρότηση κοινοπραξιών με οποιονδήποτε σκοπό, στην 

ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

5. Η συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

 

Η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία) είναι θυγατρική της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 99,00 %. Η εταιρεία «Μυτιληναίος Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 

80% στην «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και με ποσοστό 1% στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Ε. με έδρα το Αμαρούσιον Αττικής με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

   

22..  ΣΣύύννοοψψηη  σσηημμααννττιικκώώνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  ααρρχχώώνν  

 Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται 

παρακάτω.  Αυτές  οι  αρχές  έχουν  εφαρμοσθεί  με  συνέπεια  για  όλες  τις  περιόδους  που  παρουσιάζονται,  εκτός  όπως 

περιγράφονται στη σημείωση 2.2. 
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22..11  ΠΠλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν    

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.» την 31η Δεκεμβρίου 2018, που καλύπτουν όλη τη 

χρήση  2018,  έχουν  συνταχθεί  με  βάση  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  (ΔΠΧΑ)  τα  οποία  έχουν 

εκδοθεί  από  την  Επιτροπή  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (IASB),  καθώς  και  των  ερμηνειών  τους,  οι  οποίες  έχουν 

εκδοθεί  από  την  Επιτροπή  Ερμηνείας  Προτύπων  (I.F.R.I.C.)  και  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Τα  ποσά  που  περιλαμβάνονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζονται  σε  Ευρώ  εκτός  αν  αναφέρεται 

διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. Τυχόν διαφορές στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

22..22  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

Στις  Οικονομικές  καταστάσεις  έχουν  τηρηθεί  οι  λογιστικές  πολιτικές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  να  καταρτιστούν  οι 

Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 προσαρμοσμένες με τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν 

τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2018. 

22..22..11  ΝΝέέαα  ΠΠρρόόττυυππαα,,  ΔΔιιεερρμμηηννεείίεεςς,,  ΑΑννααθθεεωωρρήήσσεειιςς  κκααιι  ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  ΠΠρροοττύύππωωνν  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  ττεεθθεείί  σσεε  

ιισσχχύύ  κκααιι  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  

Τα  ακόλουθα  νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες  και  τροποποιήσεις  Προτύπων  έχουν  εκδοθεί  από  το  Συμβούλιο  Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 

την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον  Ιούλιο  του  2014,  το  IASB  προέβη  στην  τελική  έκδοση  του  ΔΠΧΑ  9.  Οι  βελτιώσεις  που  επέφερε  το  νέο  Πρότυπο 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για  την ταξινόμηση και  την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό 

μοντέλο  για  «αναμενόμενες  ζημιές»  απομείωσης,  και  επίσης,  μία  ουσιαστικά  αναμορφωμένη  προσέγγιση  για  την 

λογιστική αντιστάθμισης. Το νέο Πρότυπο δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ  15  «Έσοδα  από  Συμβάσεις  με  Πελάτες»  (εφαρμόζεται  για  ετήσιες  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την 

01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με  τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση  των εσόδων σύμφωνα με  τις αρχές  τόσο  των ΔΠΧΑ 

όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το 

εν  λόγω  Πρότυπο  είναι  συνεπείς  με  σημαντικό  μέρος  της  τρέχουσας  πρακτικής.  Το  νέο  Πρότυπο  αναμένεται  να 

βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που 

προκύπτουν,  ενισχύοντας  τη  συγκρισιμότητα  μεταξύ  κλάδων  και  κεφαλαιαγορών,  παρέχοντας  πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας  τον λογιστικό χειρισμό  του κόστους  των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
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αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα»,  το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που 

σχετίζονται με τα έσοδα. Το νέο Πρότυπο δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2018) 

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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποίηση  στο  ΔΠΧΑ  2:  «Ταξινόμηση  και  Επιμέτρηση  Συναλλαγών  Πληρωμής  βασιζόμενων  σε  Συμμετοχικούς 

Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω 

τροποποίησης  είναι  να  παράσχει  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  λογιστικό  χειρισμό  συγκεκριμένων  τύπων  συναλλαγών 

πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με 

τον  λογιστικό  χειρισμό  της  επίδρασης  των  προϋποθέσεων  κατοχύρωσης  και  μη  κατοχύρωσης  στην  επιμέτρηση  των 

πληρωμών  βασιζόμενων  σε  συμμετοχικούς  τίτλους  που  διακανονίζονται  με  μετρητά,  τον  λογιστικό  χειρισμό  των 

συναλλαγών  πληρωμών  βασιζόμενων  σε  συμμετοχικούς  τίτλους  που  φέρουν  ένα  χαρακτηριστικό  διακανονισμού  σε 

συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις 

μίας  πληρωμής  βασιζόμενης  σε  συμμετοχικούς  τίτλους,  η  οποία  μεταβάλλει  την  ταξινόμηση  της  συναλλαγής  από 

διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις  στο  ΔΠΧΑ  4:  «Εφαρμογή  του  ΔΠΧΑ  9  Χρηματοοικονομικά  Μέσα  σε  συνδυασμό  με  το  ΔΠΧΑ  4 

Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 

είναι  να  προσδιοριστεί  ο  χειρισμός  των  προσωρινών  λογιστικών  επιδράσεων  λόγω  της  διαφορετικής  ημερομηνίας 

έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες 

δραστηριότητες  συνδέονται  με  ασφάλιση  να  αναβάλλουν  την  εφαρμογή  του  ΔΠΧΑ  9  έως  το  2021  («προσωρινή 

απαλλαγή»),  και επιτρέπουν σε όλους  τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 

έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν 

την  έκδοση  του  νέου  Προτύπου  για  τις  ασφαλιστικές  συμβάσεις  («προσέγγιση  επικάλυψης»).  Οι  τροποποιήσεις  δεν 

έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014‐2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο  του 2016,  το  IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις  των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014‐2016», η  οποία 

αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις  στα  ΔΠΧΑ.  Οι  τροποποιήσεις  που  περιλαμβάνονται  στον  κύκλο  αυτόν  και  έχουν  εφαρμογή  για  ετήσιες 

περιόδους που  ξεκινούν  την ή μετά  την 1η  Ιανουαρίου 2018  είναι  οι  εξής: ΔΠΧΑ 1:  Διαγραφή  των βραχυπρόθεσμων 

εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας 

στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  40:  «Μεταφορές  Επενδύσεων  σε  Ακίνητα  από  ή  σε  άλλες  κατηγορίες»  (εφαρμόζεται  για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των 

εν  λόγω  τροποποιήσεων  είναι  να  ενισχυθεί  η  αρχή  για  τις  μεταφορές  από,  ή  σε  επενδύσεις  σε  ακίνητα,  ώστε  να 

καθοριστεί  ότι  (α)  μία  μεταβίβαση  από,  ή  σε  επενδύσεις  σε  ακίνητα  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται  μόνο  εφόσον 

υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την 

αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω 

μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΕΔΔΠΧΑ  22  «Συναλλαγές  σε  Ξένο Νόμισμα  και  Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα»  (εφαρμόζεται  για  ετήσιες  περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο  του 2016,  το  IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας,  της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία 

περιλαμβάνει  τις  απαιτήσεις  σχετικά  με  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  που  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  κατά  την 

παρουσίαση  συναλλαγών  σε  ξένο  νόμισμα  (π.χ.  συναλλαγές  εσόδων)  όταν  έχει  ληφθεί  ή  δοθεί  πληρωμή 

προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

2.2.2  Νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες,  Αναθεωρήσεις  και  Τροποποιήσεις  υφιστάμενων  Προτύπων  τα  οποία  δεν  έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα  ακόλουθα  νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες  και  τροποποιήσεις  Προτύπων  έχουν  εκδοθεί  από  το  Συμβούλιο  Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε  ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον  Ιανουάριο του 2016, το  IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του  IASB 

ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε 

μία σύμβαση ‐ δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») ‐ για την παροχή σχετικών 

πληροφοριών για  τις μισθώσεις κατά  τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές.  Για  την επίτευξη αυτού του 
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σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει  τα περιουσιακά στοιχεία και  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  τη 

μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.  

H Διοίκηση προέβη σε ανάλυση της αναμενόμενης επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 την 01/01/2019 καθώς και στην εκτιμώμενη 

επίπτωση του στις οικονομικές καταστάσεις. 

Κατά  τη μετάβαση,  οι  υποχρεώσεις  που απορρέουν από  τις  υφιστάμενες  λειτουργικές μισθώσεις  θα προεξοφληθούν 

χρησιμοποιώντας  το  σχετικό  επιτόκιο  προεξόφλησης.  Η  παρούσα  αξία  που  θα  προκύψει  θα  αναγνωριστεί  ως 

υποχρέωση  από  μισθώσεις.  Τα  δικαιώματα  χρήσης  των  περιουσιακών  στοιχείων  θα  επιμετρηθούν  ισόποσα  με  την 

υποχρέωση από μισθώσεις, προσαρμοσμένα κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων.  

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης, σύμφωνα με την οποία 

τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους δεν θα επαναδιατυπωθούν. Παράλληλα, θα παρασχεθούν επεξηγήσεις 

των λόγων για τις μεταβολές των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 

για πρώτη φορά.  

Η τελική επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο προεξόφλησης κατά την 01/01/2019, τον 

προσδιορισμό  των  συμβάσεων  μίσθωσης  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  νέου  προτύπου  κατά  την 

ημερομηνία αυτή και την τελική αξιολόγηση για τη διάρκεια των μισθώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάσκηση τυχόν 

δικαιωμάτων ανανέωσης και τερματισμού.  

Συνοπτικά, με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της διοίκησης, η επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 αναμένεται να 

είναι ως εξής:  

Στην  κατάσταση  χρηματοοικονομικής  θέσης  κατά  την  01/01/2019  αναμένεται  αύξηση  στο  σύνολο  των  περιουσιακών 

στοιχείων  λόγω  κεφαλαιοποίησης  των  περιουσιακών  στοιχείων  με  δικαίωμα  χρήσης  και  μια  αντίστοιχη  αύξηση  των 

υποχρεώσεων από μισθώσεις, ύψους  περίπου € 2,5 εκ.  

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019, οι αποσβέσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου € 87,8 χιλ. 

και οι «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου € 86,2 χιλ. Η μείωση των εξόδων 

από ενοίκια αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των «Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων, αποσβέσεων» κατά περίπου € 116,5 χιλ. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο  του 2017,  το  IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει  των 

υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού  με  αρνητική  απόδοση  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων,  καθώς  το  χαρακτηριστικό  της 

«αρνητικής  απόδοσης»  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  δημιουργεί  ενδεχόμενες  ταμειακές  ροές  οι  οποίες  δεν 

αποτελούνται  μόνο  από  πληρωμές  κεφαλαίου  και  τόκου.  Βάσει  των  τροποποιήσεων,  οι  οικονομικές  οντότητες 

επιτρέπεται  να  επιμετρούν  συγκεκριμένα  προπληρωτέα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  του  ενεργητικού  με  αρνητική 

απόδοση  στο  αποσβεσμένο  κόστος  ή  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων,  εφόσον  πληρείται  μία 

συγκεκριμένη  προϋπόθεση.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις  Οικονομικές  της 
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Καταστάσεις,  αν  και  δεν  αναμένεται  να  έχουν  καμία.  Τα  ανωτέρω  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

ΕΔΔΠΧΑ  23  «Αβεβαιότητα  σχετικά  με  Χειρισμούς  Φόρου  Εισοδήματος»  (εφαρμόζεται  για  ετήσιες  περιόδους  που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον  Ιούνιο  του  2017,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  μίας  νέας  Διερμηνείας,  της  ΕΔΔΠΧΑ  23.  Το  ΔΛΠ  12  «Φόροι 

Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις 

επιπρόσθετες  του  ΔΛΠ  12  απαιτήσεις,  προσδιορίζοντας  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  πρέπει  να  αντικατοπτρίζονται  οι 

επιπτώσεις  της αβεβαιότητας στον  λογιστικό  χειρισμό  των φόρων εισοδήματος Η Εταιρεία θα εξετάσει  την επίπτωση 

όλων  των  παραπάνω  στις  Οικονομικές  της  Καταστάσεις,  αν  και  δεν  αναμένεται  να  έχουν  καμία.  Τα  ανωτέρω  έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν 

λόγω  τροποποιήσεων  είναι  η  παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  με  τον  λογιστικό  χειρισμό  των  μακροπρόθεσμων 

συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 

ΔΠΧΑ  9.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις  Οικονομικές  της  Καταστάσεις,  αν  και  δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2019. 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015‐2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο  του 2017,  το  IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις  των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015‐2017», η  οποία 

αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις  στα  ΔΠΧΑ.  Οι  τροποποιήσεις  που  περιλαμβάνονται  στον  κύκλο  αυτόν  είναι  οι  εξής:  ΔΠΧΑ  3  ‐  ΔΠΧΑ  11: 

Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον 

φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 

23:  Κόστη  δανεισμού  επιλέξιμα  για  κεφαλαιοποίηση.  Οι  τροποποιήσεις  εφαρμόζονται  για  ετήσιες  περιόδους  που 

ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Ιανουαρίου  2019.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις 

Οικονομικές  της  Καταστάσεις,  αν  και  δεν  αναμένεται  να  έχουν  καμία.  Τα  ανωτέρω  δεν  έχουν  υιοθετηθεί  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  19:  «Τροποποίηση,  Περικοπή  ή  Διακανονισμός  Προγράμματος  Καθορισμένων  Παροχών» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των 

οποίων  μία  οικονομική  οντότητα  απαιτείται  να  χρησιμοποιεί  επικαιροποιημένες  αναλογιστικές  παραδοχές  κατά  τον 

προσδιορισμό  του  κόστους  τρέχουσας  υπηρεσίας  και  του  καθαρού  τόκου  για  την  εναπομένουσα  περίοδο  μετά  την 

τροποποίηση,  την  περικοπή  ή  τον  διακανονισμό  ενός  προγράμματος  καθορισμένων  παροχών.  Σκοπός  των  εν  λόγω 

τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων 

πληροφοριών στους  χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα  εξετάσει  την επίπτωση όλων  των παραπάνω στις Οικονομικές  της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον  Μάρτιο  του  2018,  το  IASB  προέβη  στην  αναθεώρηση  του  Εννοιολογικού  Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η 

επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο  της  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  περιλαμβάνει  ένα  νέο  κεφάλαιο  σχετικά  με  την  επιμέτρηση,  στο  οποίο 

αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  Περαιτέρω,  το  αναθεωρημένο  Εννοιολογικό  Πλαίσιο  της  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  περιλαμβάνει 

βελτιωμένους  ορισμούς  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  και  των  υποχρεώσεων,  καθοδήγηση  που  υποβοηθά  την 

εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 

των  υποχρεώσεων,  καθώς  επίσης  και  διευκρινίσεις  σε  σημαντικούς  τομείς,  όπως  οι  ρόλοι  της  διαχείρισης,  της 

συντηρητικότητας  και  της αβεβαιότητας  κατά  την  επιμέτρηση  στην  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση. Η  Εταιρεία  θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις  στις  Αναφορές  του  Εννοιολογικού  Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  (εφαρμόζεται  για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο  του  2018,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  Τροποποιήσεων  στις  Αναφορές  του  Εννοιολογικού Πλαισίου  της 

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  σε  συνέχεια  της  αναθεώρησής  του.  Ορισμένα  Πρότυπα  περιλαμβάνουν  ρητές 

αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν 

λόγω  τροποποιήσεων  είναι  η  επικαιροποίηση  των  ως  άνω  αναφορών  και  η  υποστήριξη  για  τη  μετάβαση  στο 

αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο  της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει  την επίπτωση όλων 

των  παραπάνω  στις  Οικονομικές  της  Καταστάσεις,  αν  και  δεν  αναμένεται  να  έχουν  καμία.  Τα  ανωτέρω  δεν  έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις  στο  ΔΠΧΑ  3:  «Ορισμός  μίας  Επιχείρησης»  (εφαρμόζεται  για  ετήσιες  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή 

μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου 

να  βελτιώσει  τον  ορισμό  μίας  επιχείρησης.  Οι  τροποποιήσεις  θα  βοηθήσουν  τις  εταιρείες  να  προσδιορίσουν  αν  μία 

απόκτηση  αποτελεί  συνένωση  επιχειρήσεων  ή  απόκτηση  στοιχείων  του  ενεργητικού.  Ο  τροποποιημένος  ορισμός 

επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος 

ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους 

επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης 

παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  1  και  στο  ΔΛΠ  8:  «Ορισμός  του  Ουσιώδους»  (εφαρμόζεται  για  ετήσιες  περιόδους  που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον  Οκτώβριο  του  2018,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  τροποποιήσεων  στον  ορισμό  του  ουσιώδους,  προκειμένου  να 

καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του 

ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 

Καταστάσεις.  Ο  νέος  ορισμός  τροποποιεί  το  ΔΛΠ  1  και  το  ΔΛΠ  8.  Οι  τροποποιήσεις  αποσαφηνίζουν  τον  ορισμό  του 

ουσιώδους  και  πώς  αυτός  θα  πρέπει  να  εφαρμοστεί,  συμπεριλαμβάνοντας  στον  ορισμό  καθοδήγηση  η  οποία  μέχρι 

τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον  Μάιο  του  2017,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  ενός  νέου  Προτύπου,  του  ΔΠΧΑ  17,  το  οποίο  αντικαθιστά  ένα 

ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις 

αρχές  (principle‐based  standard)  για  τον  λογιστικό  χειρισμό  όλων  των  τύπων  ασφαλιστικών  συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο 

βασισμένο  στις  αρχές  θα  ενισχύσει  τη  συγκρισιμότητα  της  χρηματοοικονομικής  αναφοράς  μεταξύ  οικονομικών 

οντοτήτων, δικαιοδοσιών και  κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει  τις απαιτήσεις που θα πρέπει  να εφαρμόζει μία 

οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και 

συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

22..33  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  κκρρίίσσεειιςς,,  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοθθέέσσεειιςς  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως 

επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
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καταστάσεων  και  τα  δημοσιευμένα  ποσά  εσόδων  και  εξόδων  κατά  την  περίοδο  αναφοράς.  Τα  πραγματικά 

αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 

με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

Οι  εκτιμήσεις  και  οι  υποθέσεις  που  ενέχουν  ουσιαστικό  κίνδυνο  να προκαλέσουν  σημαντικές  αλλαγές  στα ποσά  των 

απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  εντός  της  επόμενης  χρήσης  περιορίζονται  στο  ζήτημα  των  ανέλεγκτων  φορολογικά 

χρήσεων. Πιο συγκεκριμένα η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές  αρχές.  Οι  δηλώσεις  φόρου  εισοδήματος  κατατίθενται  σε  ετήσια  βάση,  αλλά  τα  κέρδη  ή  οι  ζημιές  που 

δηλώνονται  για  φορολογικούς  σκοπούς  παραμένουν  προσωρινά  έως  ότου  οι  φορολογικές  αρχές  ελέγξουν  τις 

φορολογικές δηλώσεις  και  τα βιβλία  του φορολογούμενου, στιγμή  κατά  την  οποία θα  εκκαθαριστούν  και  οι  σχετικές 

φορολογικές υποχρεώσεις.  

22..44  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα  

i) Αρχική Αναγνώριση 

Ένα  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό  ενεργητικού  ή  μία  χρηματοοικονομική  υποχρέωση  αναγνωρίζονται  στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας όταν προκύπτει ή όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων 

του μέσου.  

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  ταξινομούνται,  κατά  την  αρχική  αναγνώριση,  και  μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εισοδημάτων και στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων.  

Η  εταιρεία  αρχικά  αποτιμά  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  στην  εύλογη  αξία  τους.  Οι  εμπορικές 

απαιτήσεις (που δεν περιέχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής. 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος 

ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να 

είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου 

Μυτιληναίος  για  τη  διαχείριση  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  αναφέρεται  στον  τρόπο  με  τον  οποίο 

διαχειρίζεται τις οικονομικές του δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο 

καθορίζει  εάν  οι  ταμειακές  ροές  θα  προκύψουν  από  τη  συλλογή  συμβατικών  ταμειακών  ροών,  πώληση  των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό 

ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία 

η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  
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ii) Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Για  σκοπούς  μεταγενέστερης  επιμέτρησης,  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  ταξινομούνται  στις  κάτωθι 

κατηγορίες:  

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  κατέχονται  για  εμπορικούς  σκοπούς,  τα 

χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  που προσδιορίζονται  κατά  την  αρχική αναγνώριση  στην  εύλογη  αξία  μέσω 

των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην 

εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται 

με  σκοπό  την πώληση ή  την  επαναγορά  τους  στο  εγγύς  μέλλον.  Παράγωγα περιλαμβανομένων  των  ενσωματωμένων 

παραγώγων  επίσης  ταξινομούνται  ως  κατεχόμενα  προς  εμπορία,  εκτός  εάν  ορίζονται  ως  αποτελεσματικά  μέσα 

αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου 

και  τόκων  ταξινομούνται  και  αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων,  ανεξάρτητα  από  το 

επιχειρηματικό μοντέλο. 

β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος 

Η εταιρεία αποτιμά  τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος  εάν πληρούνται  και οι δύο 

ακόλουθοι όροι: 1) Το χρηματοοικονομικό στοιχείο διατηρείται για διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων για τη 

συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και 2) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού στοιχείου δημιουργούν σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες  ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές  κεφαλαίου  και  τόκων επί  του υπολοίπου 

του  αρχικού  κεφαλαίου.  Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  στο  αποσβεσμένο  κόστος  επιμετρώνται  στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί.  

γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων  

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί  να επιλέξει  να  ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές  επενδύσεις 

του ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον 

ορισμό της καθαρής θέσης και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο. 

Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις 

ζημίες. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται 

σε εξέταση απομείωσης.  
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iii) Αποαναγνώριση 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:  

•  Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή  

•  Η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει 

αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση 

σε  τρίτο  μέρος  βάσει  συμφωνίας  και  είτε  (α)  έχει  μεταβιβάσει  ουσιαστικά  όλους  τους  κινδύνους  και  τα  οφέλη  του 

περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις 

του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

iv) Απομείωση 

Η  εταιρεία  αναγνωρίζει  πρόβλεψη  ζημιάς  έναντι  αναμενόμενων  πιστωτικών  ζημιών  για  όλα  τα  χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές  βασίζονται  στη  διαφορά  ανάμεσα  σε  όλες  τις  συμβατικές  ταμειακές  ροές  που  είναι  απαιτητές  και  όλες  τις 

προεξοφλημένες ταμειακές ροές που η εταιρεία προσδοκά να εισπράξει.   

Για  τις  απαιτήσεις  από  πελάτες  και  τα  συμβατικά  περιουσιακά  στοιχεία,  η  εταιρεία  εφαρμόζει  την  απλοποιημένη 

προσέγγιση  για  τον  υπολογισμό  των  αναμενόμενων  πιστωτικών  ζημιών.  Επομένως,  σε  κάθε  ημερομηνία  αναφοράς, 

επιμετράται η πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό  ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

22..55  ΕΕννσσώώμμααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  

Τα πάγια στοιχεία  του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές  καταστάσεις στις αξίες  κτήσεως  τους ή στις αξίες 

τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ 

αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει 

όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες  δαπάνες  καταχωρούνται  σε  επαύξηση  της  λογιστικής  αξίας  των  ενσωμάτων  παγίων  ή  ως  ξεχωριστό 

πάγιο  μόνον  κατά  την  έκταση  που  οι  δαπάνες  αυτές  αυξάνουν  τα  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη  που  αναμένεται  να 

εισρεύσουν  από  τη  χρήση  του  παγίου  στοιχείου  και  το  κόστος  τους  μπορεί  να  επιμετρηθεί  αξιόπιστα.  Το  κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι  αποσβέσεις  των  άλλων  στοιχείων  των  ενσωμάτων  παγίων  (πλην  οικοπέδων  τα  οποία  δεν  αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
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Κτίρια  25‐35 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4‐20 έτη

Αυτοκίνητα  4‐10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 4‐7 έτη

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

ισολογισμού.  Όταν  οι  λογιστικές  αξίες  των  ενσωμάτων  ακινητοποιήσεων  υπερβαίνουν  την  ανακτήσιμη  αξία  τους,  η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους  αξίας  καταχωρούνται  ως  κέρδη  ή  ζημίες  στα  αποτελέσματα.  Οι  επισκευές  και  συντηρήσεις  καταχωρούνται  στα 

έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι  ιδιοπαραγόμενες  ενσώματες  ακινητοποιήσεις  στοιχειοθετούν  προσθήκη  στο  κόστος  κτήσεως  των  ενσώματων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν  το άμεσο  κόστος μισθοδοσίας  του προσωπικού, που συμμετέχει  στην 

κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

22..66  ΑΑπποομμεείίωωσσηη  ΑΑξξίίααςς  ΠΠεερριιοουυσσιιαακκώώνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  

Τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  που  έχουν  απροσδιόριστη  ωφέλιμη  ζωή  δεν  αποσβένονται  και  υπόκεινται  σε  έλεγχο 

απομείωσης ετησίως, όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.   Τα 

στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η λογιστική αξία  τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι  το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ  της καθαρής  τιμής 

πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από 

την  επιχείρηση,  όταν  η  λογιστική  αξία  των  στοιχείων  αυτών  (ή  της  Μονάδας  Δημιουργίας  Ταμειακών  Ροών)  είναι 

μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

 

22..77  ΤΤααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  ττααμμεειιαακκώώνν  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και το ταμείο.  

  

22..88  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  

Έξοδα  τα  οποία  πραγματοποιήθηκαν  για  την  έκδοση  μετοχών  εμφανίζονται  μετά  την  αφαίρεση  του  σχετικού  φόρου 

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

 

22..99  ΦΦοορροολλοογγίίαα  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  &&  ααννααββααλλλλόόμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  

 Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους 

φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο 

φόρος  εισοδήματος  αναγνωρίζεται  στο  λογαριασμό  των  αποτελεσμάτων  της  χρήσεως,  εκτός  του φόρου  εκείνου  που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Οι  τρέχοντες  φόροι  εισοδήματος  περιλαμβάνουν  τις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  ή  και  απαιτήσεις  προς  τις 
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δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσεως 

και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι  τρέχοντες  φόροι  επιμετρώνται  σύμφωνα  με  τους  φορολογικούς  συντελεστές  και  τους  φορολογικούς  νόμους  που 

εφαρμόζονται στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. 

Όλες  οι  αλλαγές  στα  βραχυπρόθεσμα  φορολογικά  στοιχεία  του  ενεργητικού  ή  τις  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  σαν 

μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

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

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 

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

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

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας 

υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι 

την  ημερομηνία  της  Κατάστασης  Οικονομικής  Θέσης.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  σαφούς  προσδιορισμού  του  χρόνου 

αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη χρήση 

της ημερομηνίας της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

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

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

απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι 

των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Μόνο οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις 

υποχρεώσεις  που  αναγνωρίζονται  κατευθείαν  στα  ίδια  κεφάλαια  της  Εταιρείας,  όπως  η  επανεκτίμηση  της  αξίας  της 

ακίνητης  περιουσίας,  έχουν  ως  αποτέλεσμα  η  σχετική  αλλαγή  στις    αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  ή 

υποχρεώσεις να χρεώνεται ή πιστώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

22..1100  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  κκααιι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Προβλέψεις  αναγνωρίζονται  όταν  η  Εταιρεία  έχει  παρούσες  νομικές  η  τεκμαιρόμενες  υποχρεώσεις  ως  αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της 

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης 

κάθε Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης 

που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές  καταστάσεις  αλλά  γνωστοποιούνται,  εκτός  αν  η  πιθανότητα  εκροών  πόρων  οι  οποίοι  ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη  είναι  ελάχιστη. Οι  ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές  καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
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22..1111  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  εεξξόόδδωωνν  

Τα  έξοδα  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα  σε  δεδουλευμένη  βάση.  Οι  πληρωμές  που  πραγματοποιούνται  για  

λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από 

τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

22..1122  ΜΜιισσθθώώσσεειιςς  

Συμφωνίες  μισθώσεων  όπου  ο  εκμισθωτής  μεταβιβάζει  το  δικαίωμα  χρήσης  ενός  στοιχείου  του  ενεργητικού  για  μια 

συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της  ιδιοκτησίας του 

παγίου  στοιχείου,  ταξινομούνται  ως  λειτουργικές  μισθώσεις.    Οι  πληρωμές  που  γίνονται  για  λειτουργικές  μισθώσεις 

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

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

33..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  κκιιννδδύύννωωνν    

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η  Εταιρεία    είναι  εκτεθειμένη  σε  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους  όπως  ο  κίνδυνος  ρευστότητας.  Το  πρόγραμμα 

διαχείρισης  κινδύνων  της  Εταιρείας,  στοχεύει  στον  περιορισμό  ενδεχόμενης  αρνητικής  επίδρασης  στα 

χρηματοοικονομικά  αποτελέσματα,  που  είναι  δυνατό  να  προκύψει    από  την  αδυναμία  πρόβλεψης  των 

χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους.  

Οι  βασικές  πολιτικές  διαχείρισης  των  κινδύνων  καθορίζονται  από  τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας.    Η πολιτική  διαχείρισης 

κινδύνων  εφαρμόζεται  από  το  τμήμα  Διαχείρισης  Διαθεσίμων  της  μητρικής  Εταιρείας,    το  οποίο  δρα  ως  ένα  κέντρο 

υπηρεσιών  το  οποίο  λειτουργεί  στα  πλαίσια  συγκεκριμένων  κατευθύνσεων  εγκεκριμένων  από  τη  Διοίκηση.    Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, 

 σχεδιασμός  της  μεθοδολογίας  και  επιλογή  των  κατάλληλων  χρηματοοικονομικών  προϊόντων  για  την  μείωση 

των κινδύνων και  

 εκτέλεση/εφαρμογή,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που  έχει  εγκριθεί  από  τη  διοίκηση,  της  διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

Τα  χρηματοοικονομικά  μέσα  της  Εταιρείας    αποτελούνται  κυρίως  από  καταθέσεις  σε  τράπεζες,  απαιτήσεις  & 

υποχρεώσεις.  

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο.  
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Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης 

της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης 

των  χρεών  των  μακροπρόθεσμων  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων  καθώς  επίσης  και  των  πληρωμών  που 

πραγματοποιούνται  καθημερινά.  Οι  ανάγκες  ρευστότητας  παρακολουθούνται  σε  διάφορες  χρονικές  ζώνες,  σε 

καθημερινή  και  εβδομαδιαία  βάση  καθώς  και  σε  μια  κυλιόμενη  περίοδο  30  ημερών.  Οι  μακροπρόθεσμες  ανάγκες 

ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά € 4,25 εκ. Αυτό οφείλεται κυρίως στα ποσά των: € 1,44 εκ. ως 

"Ποσά  προορισμένα  για  ΑΜΚ"  (τα  οποία  με  την  κεφαλαιοποίησή  τους  δεν  θα  επηρεάζουν  αρνητικά  το  Κεφάλαιο 

Κίνησης  της  εταιρείας),  καθώς  και  στον  βραχυπρόθεσμο  δανεισμό  της  εταιρείας  ύψους  €  2,5  εκ.,  που  αναφέρεται 

ανωτέρω.  Το  γεγονός  αυτό  είναι  προσωρινό  καθώς  η  διοίκηση  του  Ομίλου  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  εξασφαλίζει  επαρκείς 

διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες 

της, κατόπιν υπολογισμού των  ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Επίσης, η μητρική Εταιρεία 

του  Ομίλου  Μυτιληναίος  δεσμεύεται  να  καλύψει  ενδεχόμενες  ανάγκες  σε  κεφάλαιο  κίνησης  της  Αιολική  Ευβοίας 

Διακόφτης Α.Ε. τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της 31/12/2018. 

Η   ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 και για την 31η Δεκεμβρίου 2017 για 

την Εταιρεία  αναλύεται ως εξής: 

 

Ανάλυση κινδύνου αγοράς 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς όλες οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται σε ευρώ. 

 Κίνδυνος τιμών    

Κατά  την  31/12/2018  η  Εταιρεία  δεν  εκτίθεται  σε  κίνδυνο  διακύμανσης  των  τιμών  των  χρηματοοικονομικών  μέσων 

καθώς δεν έχει επενδύσεις σε χρεωστικούς ή συμμετοχικούς τίτλους και παράγωγα. 
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 Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και 

ισοδύναμα διαθεσίμων.  

 

44..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  κκεεφφααλλααίίοουυ  

Η  διαχείριση  των  κεφαλαίων  της  Εταιρείας  έχει  ως  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  ικανότητας  της  να  συνεχίσει  τη 

δραστηριότητά της και να αναπτύξει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Η οικονομική θέση της Εταιρείας όπως εμφανίζεται 

στον Ισολογισμό υποστηρίζεται από το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ύψους € 418.000. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ήταν αρνητικά κατά € 110 χιλ, συνεπώς είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου  47  του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  αυτό  έχει  αντικατασταθεί  από  1/1/2019  από  το  άρθρο  119  παρ.4  του 

Ν.4548/2018. Με την κεφαλαιοποίηση των ποσών προοριζόμενων για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους € 1,44 εκ., 

η εταιρεία θα βελτιώσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και θα διασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας της για περίοδο 

τουλάχιστον  12  μηνών.  Επιπρόσθετα,  μέχρι  την  31/12/2018  το  έργο  της  Εταιρείας  είχε  εξασφαλίσει  την  άδεια 

εγκατάστασης,  διέθετε  σύμβαση  λειτουργικής  ενίσχυσης  διαφορικής  προσαύξησης  και  είχε  κάνει αίτηση  για  σύναψη 

Σύμβασης  Σύνδεσης  η  οποία  και  αναμένεται  να  υπογραφεί.  Επίσης  το  έργο  αναμένεται  να  μπει  σε  δοκιμαστική 

λειτουργία το Γ’ τρίμηνο του 2019 γεγονός που θα βελτιώσει την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση τα ίδια 

κεφάλαια της. 
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55..  ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  σσττιιςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  

55..11  ΕΕννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

 

55..22  ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Οι απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο αφορούν σε χρεωστικό ΦΠΑ. 
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55..33  ΤΤααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ττααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

55..44  ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

Μετοχικό κεφάλαιο & Υπέρ το Άρτιο 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2018 ήταν αρνητικά κατά € 110 χιλ, συνεπώς είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου  47  του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  αυτό  έχει  αντικατασταθεί  από  1/1/2019  από  το  άρθρο  119  παρ.4  του 

Ν.4548/2018. Με την κεφαλαιοποίηση των ποσών προοριζόμενων για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους € 1,44 εκ., 

η εταιρεία θα βελτιώσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και θα διασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας της για περίοδο 

τουλάχιστον  12  μηνών.  Επιπρόσθετα,  μέχρι  την  31/12/2018  το  έργο  της  Εταιρείας  είχε  εξασφαλίσει  την  άδεια 

εγκατάστασης,  διέθετε  σύμβαση  λειτουργικής  ενίσχυσης  διαφορικής  προσαύξησης  και  είχε  κάνει αίτηση  για  σύναψη 

Σύμβασης  Σύνδεσης  η  οποία  και  αναμένεται  να  υπογραφεί.  Επίσης  το  έργο  αναμένεται  να  μπει  σε  δοκιμαστική 

λειτουργία το Γ’ τρίμηνο του 2019 γεγονός που θα βελτιώσει την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση τα ίδια 

κεφάλαια της. 

(Ποσά σε EUR)

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 418,010 114,000

Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου ‐ ‐

Υπόλοιπο τέλους 31.12.2017 418,010 114,000

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2018 418,010 114,000

Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου ‐ ‐

Υπόλοιπο τέλους 31.12.2018 418,010 114,000

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ 

Α.Ε.

 

Το ύψος  του  μετοχικού  κεφαλαίου ανέρχεται  την  31.12.2018 σε ποσό €  418.000 διαιρούμενο σε  418.000 μετοχές με 

ονομαστική αξία μετοχής € 1,00 και το ύψος του υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε ποσό € 114.000  αντίστοιχα. 
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55..55  ΛΛοοιιππάά  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκάά    

 

55..66    ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

 

55..77  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς    

 

55..88    ΔΔααννεειιαακκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία έλαβε δάνεια ύψους € 2,5 εκ. για την κατασκευή του Α/Π: 
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Παρατίθεται η κίνηση των δανειακών λογαριασμών την 31.12.2018: 

 

 

55..99  ΛΛοοιιππέέςς  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

(Ποσά σε EUR) 31/12/2018 31/12/2017

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 1,982,758  73,835 

Λοιπές υποχρεώσεις 35,205  4,982 

Σύνολο 2,017,963 78,817

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.

 

Στα ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.435.000 € το οποίο αφορά σε ποσά που έχουν 

δοθεί από την μητρική εταιρεία Μυτιληναίος Αιολική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε. ως προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. 

55..1100    ΈΈξξοοδδαα  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία για τις χρήσεις 2018 και 2017 αντίστοιχα έχει ως ακολούθως: 

ΈΈξξοοδδαα  δδιιοοίίκκηησσηηςς      
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ΛΛοοιιππάά  έέσσοοδδαα//έέξξοοδδαα  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  

  

55..1111    ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  έέσσοοδδαα//έέξξοοδδαα  

 

55..1122    ΦΦόόρροοςς  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

(Ποσά σε EUR)
31/12/2018 31/12/2017

Έκτακτη Φορολογική Εισφορά 1,000 1,000

Σύνολο 1,000 1,000

Κέρδη προ φόρων (271,588) (52,356)

Φόρος υπολογ. βάσει του θεσπισμένου φορολογικού συντελεστή ‐ ‐

Έκτακτη Φορολογική Εισφορά 1,000 1,000

Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση 1,000 1,000

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ 

Α.Ε.

 

Για  τις χρήσεις 2011 έως 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, ενώ από 1/1/2014 ισχύει το άρθρο 65Α § 1 του 

Ν.4174/2013.  Η  εταιρεία  δεν  υποχρεούται  σε  φορολογικό  έλεγχο,  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  65Α  §  2  του 

Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 & 2015. Για τις χρήσεις  2016‐2018 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 56 § 1 

του Ν.4410/2016.  
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Ο  φορολογικός  συντελεστής  των  ανωνύμων  εταιρειών  στην  Ελλάδα  για  τη  διαχειριστική  χρήση  που  έληξε  στις 

31/12/2018  ανέρχεται  σε  29%  (2017:  29%).  Βάσει  του  νέου  φορολογικού  νόμου  4579/2018,  που  ψηφίσθηκε  το 

Δεκέμβριο  του  2018,  οι  φορολογικοί  συντελεστές  των  κερδών  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα  των  νομικών 

προσώπων,  μειώνονται  σταδιακά  κατά  1%  ανά  έτος,  ως  ακολούθως:  28%  για  το  φορολογικό  έτος  2019,  27%  για  το 

φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. 

55..1133    ΕΕππίίδδιικκεεςς  ήή  υυππόό  δδιιααιιττηησσίίαα  δδιιααφφοορρέέςς  

Δεν  υπάρχουν  επίδικες  ή  υπό  διαιτησία  διαφορές  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που  να  έχουν  επίπτωση  στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

55..1144    ΑΑννέέλλεεγγκκττεεςς  φφοορροολλοογγιικκάά  χχρρήήσσεειιςς  

Η εταιρεία έχει αποδεχθεί το υπ’ αριθμό 1466/4/11/2010 του ν.3888/2010 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης για τις 

διαχειριστικές  χρήσεις  2003‐2009.  Δεν  έχει  ελεγχθεί  φορολογικά  για  τα  έτη    2010  και  2014‐2018.  Για  τις  ανέλεγκτες 

φορολογικές  χρήσεις,  υπάρχει  το  ενδεχόμενο  επιβολής  πρόσθετων φόρων  και  προσαυξήσεων  κατά  το  χρόνο  που  θα 

εξετασθούν  και  θα  οριστικοποιηθούν,  οι  οποίες  εκτιμούμε  ότι  δεν  θα  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  οικονομικές 

καταστάσεις. 

55..1155    ΑΑρριιθθμμόόςς  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

Η εταιρεία δεν  απασχόλησε  προσωπικό για τις χρήσεις 2018 και 2017. 

 

55..1166    ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  

(Ποσά σε €) 31/12/2018 31/12/2017

Αγορές Υπηρεσιών 

Μητρική ‐ ‐

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3,177 3,142

Σύνολο 3,177 3,142

(Ποσά σε €) 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Μητρική 1,435,000 72,000

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 547,758 1,835

Σύνολο 1,982,758 73,835

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.

 

Οι υποχρεώσεις προς την μητρική εταιρεία, αφορούν σε ποσά προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν καταβλήθηκαν αμοιβές κατά την εξεταζόμενη χρήση. 
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55..1177  ΔΔεεσσμμεεύύσσεειιςς  ααππόό  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  

Τα  ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης 

την 31/12/2018 και 31/12/2017 έχουν ως κάτωθι: 

 

 

55..1188    ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  θθέέσσηηςς  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2019 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.  O Διευθύνων   Σύμβουλος 

Ντίνος Μπενρουμπή  Κυριάκος Μπερδεμπές 

Α.Δ.Τ. Ξ 110308  Α.Δ.Τ.  ΑΖ 992953 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών  Ο  Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

Σπυρίδων Πετράτος  Στυλιανός Παληκαράς 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 263393  Α.Δ.Τ. ΑΚ 621204 

 

   


